Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
Iktatószám: I-49-61/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.
március 21-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti
nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendes, nyilvános
üléséről.
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai: dr. Hoffmann Tamás polgármester, dr. Molnár László
alpolgármester, Király Nóra alpolgármester, Barabás Richárd, dr. Bács Márton, Budai
Miklós, Csernus László, Farkas Krisztina, Gajárszki Áron, Görög András, Gyorgyevics
Miklós, dr. Haidar Norbert, Hintsch György, Jankó István, Junghausz Rajmund, Keller
Zsolt, Kerékgyártó Gábor, Ludányi Attila, Nagyné Antal Anikó, Sass Szilárd, Szabó
András, Szabó György, Turbók Jánosné képviselők (23 fő)
Távol volt: Vécsei Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (2 fő)
A Polgármesteri Hivatal részéről:
Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző,
dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző,
Büki László, Győrffyné Molnár Ilona, Magyar Tamásné, Soltész Erika, dr. Téglási László
igazgatók, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes,Takács Viktor főépítész,
Hégli Imre, Kádi Gergely, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna, Sz. Lukács Györgyné
osztályvezetők,
dr. Anga Anikó, Gódor Ildikó referensek,
dr. Szende Dávid jogtanácsos,
Técsi Judit kabinetvezető, dr. Rimóczi Imre, Szabó László kabinetvezető-helyettesek,
Nagy István közbiztonsági referens Kiss Zoltán, dr. Simonné dr. Kluczer Zsuzsanna
munkatársak
Különmeghívott:
dr. Simicskó István országgyűlési képviselő,
Jáger István, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője,
Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója,
Kiss-Leizer Gábor, a BUDA-HOLD Kft. ügyvezető igazgatója,
dr. Kóti Tamás, a Szent Kristóf Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Kérem a képviselőket, hogy jelentkezzenek be, hogy el tudjuk
kezdeni a testületi ülést. 15 fő jelen van, az ülés határozatképes. Az eredeti javaslat szerint
Barabás Richárd és Szabó András lenne a jegyzőkönyv-hitelesítő, de úgy látom, hogy pont
ők nincsenek jelen, ami nem helyes. Kérem, hogy mindenki jöjjön be. Tehát jegyzőkönyvhitelesítőnek javaslom Sass Szilárd és Hintsch György képviselőket. Megpróbálom indítani
a szavazást, bár én nem látom a saját képernyőmön. Egyszerű szótöbbségű szavazás
következik.
A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
31/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Hintsch György és Sass
Szilárd képviselőket megválasztotta.
Dr. Hoffmann Tamás: Napirendi vita következik. 21 kiküldött nyilvános ülési, 3
kiküldött zárt ülési előterjesztés lenne. A régi 8./ napirendi pont visszavonásra kerül a
Hivatal által. Gyorsított eljárásban tárgyalandó napirendi pontok az eredeti számozás
szerint: 3./, 5./, 6./ 10./ 14./, 15./, 16./, 17./, 18./ és 23./. Van-e a napirendi vitához
hozzászólás?
Szabó György: A kiküldött, tervezett 4./ napirendi pont előterjesztése, a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításáról szól. E tekintetben meglátásom szerint az előterjesztés
nem tárgyalható törvényi meg nem felelés okán. Az ügyben Jegyző asszonyhoz kérdést
intéztem, aki a kérdésemre válaszolt, miszerint az előterjesztés a törvény szerint nem
tiltott. Meglátásom szerint pedig igen, és mivel Polgármester úr jogász végzettségű, így az
államháztartási törvény 34. § (4) bekezdése azt mondja, hogy „A Képviselő-testület a (2)
és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –
az I. negyedév kivételével –” – szerintem minden szó érthető – „bármikor
kezdeményezheti a hatályos, éves költségvetés módosítását.” Kivéve az I. negyedévet.
Tehát nem a tartalommal van problémám, hanem az időponttal. Tehát hogyha április 1-jére
rendkívüli testületi ülést hív össze Polgármester úr, akkor magát a tartalmat is magam
részéről támogatni tudom. De jelen pillanatban törvényi meg nem felelés okán azt
javaslom, hogy ezt az előterjesztést ma ne tárgyaljuk.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen, de Jegyző asszony válaszol erre az alapos
felvetésre.
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Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Képviselő úr tegnap intézte hozzám ezt a kérdést, és
én itt konzultáltam a szakma képviselőivel, munkatársaimmal, és ezt írásban meg is
küldtük Önnek. Nem tudom ezt mással kiegészíteni, álláspontom szerint jogszerűen van itt
a napirendi pontok között a költségvetési rendelet módosítása. Én arra hívnám föl a
figyelmet, hogy ezt az Ön által idézett, államháztartásról szóló törvénynek a 34. § (4)
bekezdését, hogy az egész 34. §-t egyben kellene értelmezni és nézni, hiszen annak van
egy (1), (2), (3) bekezdése is, tehát ne csak külön a (4) bekezdést nézzük, és akkor
véleményem szerint a mi álláspontunk a jó, tehát jogszerűen van itt ez a napirendi pont. De
természetesen a továbbiakban is állunk rendelkezésére, amennyiben ezt nem fogadja el,
vagy felvetései vannak, mi Igazgató asszonnyal azon vagyunk, hogy jogszerűen
terjesszünk elő mindent. Meggyőződésem, hogy ez rendben van. Részleteiben, ha
gondolja, itt szünetben vagy az ülés után kifejtem, hogy miért jogszerű ez.
Szabó György: Polgármester úr, 2010-ben az Önök szlogenje az volt, hogy „Törvényes
rendet Újbudán”. Nyilván ez megalapozott volt akkor is és azóta is, és gondolom, hogy
ebben nem történt változás. A könyvvizsgáló úr a kiegészítő tájékoztatásában, minden
esetben, amikor költségvetési rendeletet módosítunk, akkor hivatkozik erre a pontra. Tehát
a 34. § összes pontja beleértendő, és benne van a (4) bekezdés kiemelve. A mostani
kiegészítésében azonban ez nincs benne, úgyhogy szívem szerint azt kérném, hogy ha
könyvvizsgáló úr jelen van, akkor fejtse ki véleményét, hogy éppen most miért hagyta ki a
(4) bekezdést, mert eddig mindig hivatkozott rá. A magam részéről azt mondom,
Polgármester úr, nem nagy csúszást jelent az, hogy ha április 1-jére rendkívüli testületi
ülést hív össze. Április 1-jén, hogy úgy mondjam, támogatólag tudom az előterjesztés
minden egyes pontját támogatni, és fogadja el Jegyző asszony, hogy nemcsak a 34. §-t,
hanem annak hivatkozásait is elolvastam, és ezért kérem azt, hogy a törvényi meg nem
felelés okán ne vegyük napirendre ezt az előterjesztést. Még egyszer: április 1-jétől
szívesen. Jogászként pedig Ön pontosan tudja, hogy a kivétel azt jelenti, hogy nem lehet.
Köszönöm szépen.
Dr. Hoffmann Tamás: Hála Istennek, egyre több jogász van, aki majd be tud segíteni a mi
munkánkba. Én azonban hiszek a Hivatalnak, hiszen a hivatali előterjesztésben pontosan
betartjuk természetszerűleg az SZMSZ-t és annak pontjait. Én most egy ilyen
jogszabályelemzésbe nem mennék bele így hirtelenjében napirend előtt, tehát az annál
alaposabb. Egyébként, ahogy Képviselő úrnak Jegyző asszony mondta, írásban is pontosan
megküldtük, hogy ha ezzel kifogása van, akkor nyugodtan ott van az írásbeli anyag, amit
elemezhet. Én nem látom azt, hogy különösebb probléma lenne itt a napirend
elfogadásában, illetve az előterjesztésben. Április 1-je az egy külön pikantériája lenne az
ügynek, hogy akkor hívjunk össze egy rendkívüli ülést, nem biztos, hogy jó viccnek tartaná
minden képviselő. Na, de komolyra fordítva a szót, nyilván, ha ez Önnek egy módosító
javaslata, akkor majd a napirendi pontok szavazásában ezt fel fogjuk tenni külön és akkor
döntünk róla, de én azt gondolom, hogy szerepelhet, hiszen Jegyző asszony véleménye,
állásfoglalása számomra megnyugtató. Úgyhogy ha nincs több napirendi hozzászólás,
akkor le is zárom a napirendi vitát.
Most viszont erről fogunk szavazni először, azaz a módosításokról.
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Szavazásra teszem fel Szabó György képviselő javaslatát, miszerint a mai ülésen ne
tárgyaljuk a 4.3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása című előterjesztést.
Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot.
A gyorsított eljárásról tudunk-e egyben szavazni? Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem
fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja az eredeti 3./, 5./, 6./ 10./ 14./,
15./, 16., 17./, 18./ és 23./ napirendi pontokat. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 0
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
32/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi
döntéseket hozta:
a)

7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a
módosító javaslatot, miszerint a 4.3./ A 2019.
évi költségvetési rendelet módosítása című
napirendi pontot ne tárgyalja;

b)

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással
nélkül
–
minősített
szótöbbséggel – elfogadta azt a javaslatot,
hogy gyorsított eljárásban tárgyalja az eredeti
3./, 5./, 6./ 10./ 14./, 15./, 16., 17./, 18./ és 23./
napirendi pontokat.

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az ülés napirendjét az elfogadott
módosításokkal egyben a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Beszámoló a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évben végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

2./

Beszámoló
a
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Dél-budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
2018. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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3./

Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint
az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és használatáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4./

Költségvetést érintő döntések
4.1./

Döntés a „Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti
Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között”
című projekt önrészéről
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4.2./

I-CARE SMART projekt indítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4.3./

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5./

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

6./

A Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak
juttatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

7./

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8./

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és közművelődési megállapodás
módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9./

Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú
távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

10./

A 105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

11./

Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti volt judo helyiség
vagyonkezelési szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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12./

BudaPart fejlesztési területen elhelyezkedő magánutak közhasználat céljára
történő átadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

13./

Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

14./

Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

15./

Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő

16./

2019. évi közművelődési támogatások
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17./

Alapítványok támogatása
17.1./

Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17.2./

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

18./

Tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

19./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

20./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

Zárt ülés:
21./

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

22./

Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

23./

Javaslat „Újbuda közbiztonságáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
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A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
33/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással a mai ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1./

Beszámoló a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évben
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

2./

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2018. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3./

Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről,
valamint az „Újbuda” név és a városrészek nevének felvételéről és
használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4./

Költségvetést érintő döntések
4.1./

Döntés a „Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és
Általános Iskolák Között” című projekt önrészéről
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4.2./

I-CARE SMART projekt indítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4.3./

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5./

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

6./

A
Polgármesteri
Hivatal
és
Újbuda
Közterület-felügyelet
alkalmazottainak juttatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

8

7./

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában
álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8./

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és közművelődési megállapodás
módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9./

Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú közterület parkolóként
való hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

10./

A 105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

11./

Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti volt judo
helyiség vagyonkezelési szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

12./

BudaPart fejlesztési területen elhelyezkedő magánutak közhasználat
céljára történő átadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

13./

Pályázat kiírása az Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

14./

Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

15./

Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő

16./

2019. évi közművelődési támogatások
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17./

Alapítványok támogatása
17.1./

Partnervárosi gyermektáborok alapítványi támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

17.2./

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9

18./

Tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

19./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

20./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

Zárt ülés:
21./

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző

22./

Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

23./

Javaslat „Újbuda közbiztonságáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Közérdekű bejelentéssel folytatom a testületi ülést. Ezúton
szeretném bejelenteni, hogy jövőbeni SZMSZ-módosításunknak az egyik lehetséges oka
az, hogy dr. Haidar Norbert úr jogi diplomát szerzett, gratulálunk ezúttal neki.
(Taps a teremben.)
Még vizsgáljuk, hogy az SZMSZ-t ennek okán hogyan kell módosítani, hogy kis „d” vagy
nagy „d”, de nyilván ezt majd a következő testületi ülések egyikén – reméljük, nem április
1-jén – fogjuk megtenni. Gratulálunk még egyszer és sok sikert kívánok doktor úrnak.
Napirend előtti felszólalás következik. Hintsch György frakcióvezető úré a szó.
Napirend előtti felszólalás: 1./ Hintsch György
Hintsch György: Picit a lelki nyugalmamat néha, mikor Újbuda utcáin jövök-megyek,
fölzaklatja egy-két dolog. Többek között az, hogy a szükségesnél picit többet látom
Polgármester urat az utcán. Annak se nagyon örülök, hogy már 5 éve abban a székben kell
néznem Önt, természetesen, de erre sajnos van magyarázat: a választópolgárok hoztak egy
döntést. Viszont az, hogy az utcán lépten-nyomon Polgármester úr óriásplakátjaiba botlok
bele, az szerintem nagyon nem helyes. Választások közelednek, elfogadom, tudom, de az
szerintem kifejezetten megengedhetetlen és példátlan, hogy közpénzen Polgármester úr
önmagát ilyen formában népszerűsítse és sztárolja. Más kerületekben sem láttam ilyet.
Szeretném jelezni: akármerre járok a városban, nincs olyan, hogy polgármester közpénzen,
nem hivatalos pártplakáton önmagát ilyen formában népszerűsítse, és az Ön által sokat
szidott és sokat említett és még nyolc vagy kilenc év után említett Molnár Gyula sem
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csinált ilyet, hogy közpénzen óriásplakáton népszerűsítette volna önmagát. Úgyhogy
érdemes lenne akár ebben tanulni tőle, vagy tanulni más fideszes polgármesterektől is.
Tehát számomra érthetetlen, hogy mit keres ott a Polgármester úr egészalakos képe egy
ilyen rendezvény kapcsán. Az a rendezvény ráadásul sztárfellépőket népszerűsít. Én
nagyon bízom benne, hogy nem Polgármester úr lesz ennek a rendezvénynek a
sztárfellépője.
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
Benne van a pakliban, tudom, de azért bízom benne, hogy Polgármester úr azt gondolja
magáról, hogy sok mindenhez ért, de azért ez a sztárfellépés talán még korai, ebben
megállapodhatunk. Ha pedig házigazdaként népszerűsíti ezt a rendezvényt, akkor
szerintem egyrészt nem szokás, másrészt nem ízléses szerintem egy ilyet csinálni. Tehát a
FIDESZ kormány kapcsán sokszor szokták idézni a kedvenc magyar filmemet, a Tanú
című filmet. Ott mondja azt Bástya elvtárs, hogy „ha valamit szeretek magamban, akkor az
a szerénység”. Én ezt Polgármester úrnak azért javasolnám. Tehát óriásplakáton,
közpénzen népszerűsíteni önmagunkat, még akkor is, sőt különösen akkor, hogyha
választás közeledik, szerintem nagyon nem helyes.
A másik fontos aggály ezzel kapcsolatban, hogy az utasvárókban is megjelentek ezek a
plakátok, ha jól látom. Beigazolódtak azok a korább aggályaink, hogy amikor kötöttünk
ezzel, ha jól emlékszem, egy ilyen francia hátterű céggel egy szerződést, ott az volt a
megállapodásnak az egyik lényege vagy pontja, hogy bizonyos közcélú tájékoztatásért
cserébe kapja meg, tehát bizonyos felületeket az Önkormányzat kap ettől a cégtől, cserébe,
hogy megkapja ezeket a felületeket. Szerintem nem közcélú tájékoztatás, hogy
polgármestert népszerűsítünk kampányidőszakban. Tehát ebben is kivetnivalót látok. Ezek
a felületek szerintem arra lennének jók, hogy mondjuk például a közmeghallgatást hirdetni,
nem pedig eldugni reggel 9 órára, hanem közmeghallgatást meghirdetni ezen, KSZT-kkel
kapcsolatos lakossági fórumokat meghirdetni, nem délután 3-ra berakni őket, meg az
Újbuda újság tizenvalahanyadik oldalára kisbetűvel eldugni őket. Úgyhogy lennének
valóban közcélú tájékoztatásra alkalmas dolgok, amik viszont nem nagyon jelennek meg
ezeken a felületeken. Én azt gondolom, Polgármester úrnak van egy tisztességes fizetése,
pártjának van egy tisztességes állami támogatása, hogyha kampányolni akar, akkor
szerintem ebből kellene kampányolni. Én ezt javaslom Önnek. Nem közpénzből.
Közpénzből kettő dolgot lehet csinálni: jól vezetni ezt a kerületet és megvalósítani a
választási ígéreteket. Az elsőn lehet vitatkozni, nyilván két különböző oldalon vagyunk, ezt
különbözőképpen látjuk, hogy Ön jól vezeti-e ezt a kerületet. Abban viszont szerintem nem
lehet vita, hogy a választási ígéreteit Ön nem valósította meg. Tehát ki kell menni a
Gyermekegészségügyi Centrumhoz, ki kell menni mondjuk a gazdagréti uszodához, és
nem látunk ott semmit. Tehát ezekre kellene költeni a közpénzt, nem polgármesteri
kampányra választási időszakban. Én ezt javaslom Önnek. Természetesen nincs illúzióm,
pontosan tudom, hogy ez vár ránk most a következő fél évben vagy öt-hat hónapban, de azt
gondolom, hogy bölcsebb annál a választó, hogy néhány plakáttal el lehessen fedni, hogy
át lettek verve. Most már kétszer át lettek verve. Fű, fa, bogár, nem tudom, mi minden lett
ígérve ezeknek az újbudai választópolgároknak. Hiába jelenik meg az Újbuda újságban
szép mellékletben, szép, kihajtható középső oldalban, hogy mi minden történt ebben a
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kerületben, ráadásul olyan dolgok jelennek meg az Újbuda újságban, amik még el se
kezdődtek. Még egyszer jelzem, hogy Gyermekegészségügyi Centrum. Úgyhogy én azt
gondolom, még mindig nem késő, még van egy fél év ebből a ciklusból. Érdemes lenne
arra fordítani inkább az energiát meg a közpénzt, hogy a választási ígéreteket meg lehessen
valósítani vagy legalább elkezdeni.
Dr. Hoffmann Tamás: Hát, vendégeinknek egy kis türelmét kérem még azért, mert
nyilván bizonyos dolgokat megválaszolatlanul hagyni, ez nem helyes szerintem. Én mindig
szeretek vitatkozni, azért is érdekel a politika és szeretem is ezeket a fajta csatározásokat.
Igen, Frakcióvezető úr, az a helyzet, hogy engem kétszer választottak meg, a
választópolgárok többsége megválasztott, aki elment szavazni, azoknak a többsége
megválasztott engem. A demokrácia az így működik. Megvan nyilván minden
megszólalási és felszólalási lehetősége az ellenzéknek is, hogy itt-ott elmondja a kritikáját,
vélt vagy valós esetleges problémákat. Nyilván az lenne nekem is a célszerű, hogyha egy
valóban megalapozottan kritikus ellenzék segítené kvázi az én munkámat. Az, hogy nem
valósulnak meg a programok: de megvalósulnak, csak elmondtuk számtalanszor,
számtalan fórumon, hogy ezek azért nem egyszerű projektek – vagy jogilag nagyon
bonyolultak, vagy egy sokkal nagyobb rendszerbe – lásd Gyermekegészségügyi Centrum
kérdésköre – kell beilleszteni, az egész magyar egészségügybe, ezen belül a budapesti
egészségügyi ellátórendszerbe, amit az Önök Gyurcsány-kormánya teljesen szétvert. És
azért állított elő egy olyan helyzetet, hogy egyszerűen szükség van azokra az
intézményekre, amelyeket Önök megszüntettek. De Önök nemcsak egészségügyi
intézményeket szüntettek meg ipari méretekben, hanem iskolákat is megszüntettek,
óvodákat átalakítottak, privatizáltak az Önök idejében. Azt kell mondjam, hogy
számtalanszor elmondtuk, hogy egy roppant bonyolult jogi, tulajdonosi támogatási
szerkezet, amit nem lehet egyik napról a másikra véghez vinni – most a
Gyermekegészségügyi Centrumról beszélünk. Vannak eredményei. De én arra is
emlékszem Molnár Gyula volt polgármester kapcsán, amikor a Fővárosi Közgyűlésben
elmondta, hogy ne adják oda a Kerületnek azt az intézményt, ne csináljon a Kerület
egészségügyi intézményt. Tehát nem tudom, hogy ki áll a családok, gyermekek pártján,
vagy magának az egészségügynek a pártján, hiszen az Önök akkori programjában valóban
az volt a trendi, hogy zárjuk be, ne is létesítsünk semmi ilyesmit. Tehát ha így nézzük,
akkor azt gondolom, hogy valóban sokkal jobb lenne, én is sokkal boldogabb lennék, ha
valóban, a Gyermekegészségügyi Centrum már működne. Egyébként azt kell, hogy
mondjam, hogy ellátási formák tekintetében már működik, ha most fizikailag nem is
ugyanazon a helyen működik, hiszen azok a szakellátások már a kerületi egészségügyi
ellátórendszerben működnek, tehát orvosok ezeket a fajta tevékenységeket kerületszerte
végzik. Az, hogy nem abban a volt Fényes Elek Szakközépiskolában végzik, amit,
mondom még egyszer, Molnár Gyula kifejezetten a Fővárosban ellene szólt, hogy ne
cserélje el a Főváros a Kerülettel, azért, hogy aztán Gyermekegészségügyi Centrumot
tudjunk létrehozni, ennek a közbeszerzési eljárása folyamatban van. Reméljük, nemsokára
le is zárul. Ezt legutóbb akkor mondtam el, amikor a védőnői hálózatnak az új helyiségét
adtuk át, amelyet Önök nem alakítottak át a védőnői rendszer elemére. Tehát egy olyan
korszerű védőnői és orvosi létesítményt hoztunk létre, amely azt kell mondjam, hogy
sokkal kényelmesebbé is teszi, nyilván minden tekintetben kényelmesebbé teszi, de főként

12

azért teszi kényelmesebbé, mert az igénybe vevőknek mondjuk Gazdagrétről nem kell a
Vahot utcába menni. Önök ezt sem tették meg. Előtte adtuk át a gazdagréti óvodát. A
gazdagréti óvoda volt harminc évvel ezelőtt az az óvoda, amely utoljára épült ilyen
méretekben. Ez lett megduplázva minden tekintetben, férőhelyben, alapterületben és
korszerű minőségben létrehozva. Tehát azt gondolom, hogy nagyon faramuci az, amikor
kiemel két olyan dolgot, ami valóban még nem valósult meg. Egyébként a gazdagréti
tanuszodánál dettó ugyanez a helyzet, hogy az a rész, ami a mi feladatunk volt ebben a
munkamegosztásban, az elvégzésre került. Az, hogy a közbeszerzési eljárások azért nem
tudnak már építésbe átmenni, mert egyszerűen megnőttek az árak, ez pedig annak is
köszönhető, hogy például a kormányzat is rengeteg olyan beruházást hajt végre, amely
nyilvánvalóan egyrészt a kereslet-kínálat szabályai szerint nagyon sok építkezés van, a
gazdaság azért képes és a gazdaságban azért látszik az a hihetetlen fejlődés, mert szintén ez
a kormány, a FIDESZ kormány – nem az MSZP Gyurcsány-Bajnai kormányok – szedte a
gazdaságot rendbe. Ezért van arra lehetőség, hogy ma fejlesszenek. Ennek sajnos, ez a
hátránya, hogy éppen emiatt a munkabérek például fölmentek. Legutóbb volt, amikor pont
a bérekről esett szó. Az, hogy a minimálbérek megduplázódtak, ez is a FIDESZ
kormánynak a tevékenységét mutatja, hogy képes már rá a gazdaság, nem éhbérért
dolgoznak, mint ahogy az Önök idejében tették. Tehát én azt gondolom, hogy ha körülnéz
egyébként a kerületben, akkor azt lehet látni, hogy szinte minden városrészben történik
fejlesztés, beruházás. Nyilván értelemszerűen ott és olyan, amire az adott területnek
szüksége van. Alakul át a város egyik része, az az ipari övezet is alakul át, amely már
ötven éve barnamezős területnek minősül. Ezek is alakulnak át. Ezekben sem lehetett
nyomát se lelni annak a tudatosságnak, hogy 2004 óta, a KSZT-k elkészítése óta
készüljenek arra, hogy ez a fejlődés, ami idő kérdése volt, hogy mikor történik meg,
mondjuk a tömegközlekedést és bármi más ahhoz kapcsolódó tevékenységet fejlesszenek.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy kicsit hosszúra nyúlt ez a válaszom, de azt
gondolom, hogy azért elég furcsa képet fest az, amikor semmiről nem vesz tudomást, két
olyan programot említ, amelynél egyébként nem arról van szó, hogy nem történik benne
semmi, valóban, még nem a látványos része történik, de történik. Egyébként ezt elmondtuk
számtalanszor, szerintem az elmúlt testületi ülésen, meg azelőtt is elmondtuk, meg ilyen
fórumon, meg olyan fórumon. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy ezt tudom Önnek
mondani. Az a másik, hogy a közösségépítés meg azt gondolom, hogy ez igenis
polgármesteri feladat, hogy egy erős közösség legyen a városrészekben, erős közösség
legyen Újbudán. Ennek pedig az a módja valóban, hogy tartunk programokat, és higgye el,
hogy nem fogok fellépni, nincsenek ilyenfajta ambícióim, a köz szolgálata engem bőven
kielégít ilyen tekintetben.
Akkor viszont következik, vendégeinket bemutatván – mondom, kicsit hosszúra nyúlt ez a
bevezető szakasz–: dr. Markó Attila rendőr ezredes urat, főkapitány-helyettest szeretném
bemutatni, Jáger István rendőr őrnagy úr, kapitányságvezetőnk, Pócsik Attila
tűzoltóezredes úr, kirendeltségvezető és dr. Bene Krisztián tűzoltószázados úr. És ugye itt
már kapcsolódunk akkor a napirendhez is, merthogy az 1./ napirendi pont következik.

13

A NAPIREND 1./ PONTJA:

Beszámoló
a
BRFK
XI.
Kerületi
Rendőrkapitányság
2018.
évben
végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Kapitány urat megkérném, hogy fáradjon ki a vezetői asztalhoz, ha
kívánja kiegészíteni a leírtakat, amelyek meg lettek küldve a képviselőknek. Akkor átadom
a szót Kapitány úrnak.
Jáger István: Azzal kezdem, hogy: Ezredes úr, kérek engedélyt. Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt alpolgármesterek, Jegyző asszony, tisztelt Képviselő-testület! Egy évvel ezelőtt
mutattak be Önöknek, egy évvel ezelőtt vettem át a kerületi rendőrkapitányság vezetését. A
kerület sajátosságaiból következik, hogy fővárosunk legnépesebb kerületéről beszélünk,
területe mintegy 33.5 négyzetkilométer, több nagy forgalmú útja van, 21 városrészt foglal
magába, és megközelítőleg 155 ezer ember lakja. Gyakorlatilag 2018 célkitűzései között is
a Kapitányság részéről a közterületi jelenlét és az intézkedési aktivitás fokozása volt,
bűncselekmény elkövetésén tetten ért, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek
elfogásának a számát kellett javítanunk. Célul tűztük ki azt, hogy a kerületben ne legyen
szabadlábon körözött ember, tehát mindenkit, akit köröznek, azt elfogjunk. Valamint a
közlekedési helyzeten kívántunk javítani, és a hivatali munkában pedig célunk volt az
eljárások gyorsítása. Gyakorlatilag jelentem Önöknek, illetve Ezredes úrnak, hogy ezen
feladatok jó részének sikerült eleget tennünk. A kerület közbiztonsági helyzete stabilnak
mondható, az állomány létszámát igyekszünk megőrizni és megóvni őket, hogy ne
menjenek el máshova. Gyakorlatilag a Kerületi Rendőrkapitányság életében sok változás
történt, elsősorban vezetői szinten. A Bűnügyi Osztályt május 16-tól Márton Zoltán
alezredes úr vezeti, a Bűnüldözési Alosztálynak Balázs Attila őrnagy úr lett a vezetője,
illetve a Vizsgálati Osztály élén, illetve a Gazdaságvédelmi Osztály élén is változásokra
került sor. Gyakorlatilag ezek a változások olyan kihatással lettek a bűnügyi statisztikára,
ami gyakorlatilag egy javuló tendenciát mutat, 3,9%-kal kevesebb bűncselekményt
regisztráltunk 2018-ban, mint 2017-ben. A nyomozási eredményességünk több mint 8%kal nőtt. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya kb. 50 darabbal
csökkent. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló 14 kiemelten
kezelt bűncselekmény háromszázzal kevesebb történt a kerületben, mint 2017-ben, és a
nyomozáseredményességünk ebben a körben mintegy 15%-kal nőtt. Rablások
vonatkozásában 2017-ben 28 db történt a kerületben, ezzel szemben 2018-ban 8 db, és
ebben a területben 75%-os a nyomozási eredményességünk. A Kapitányságon 2017-ben
3725 db ügy került regisztrálásra, 2018-ban kilencszázzal kevesebb ügyünk keletkezett,
mint 2017-ben. 2018-ban huszonhattal kevesebb személygépkocsit loptak el a
kerületünkben, mint 2017-ben. Ezen a téren is háromszorosára nőtt a nyomozási
eredményességünk. A gépkocsifeltörés több mint a felére csökkent a kerületünkben, 2017ben 217 db volt, ezzel szemben 2018-ban csak 106 db. Nyilván, aki sértettje egy ilyen
bűncselekménynek, azt nem nyugtatja meg ez a dolog, de ez tendenciában nagyon jó, azt
gondolom. A kerületünkben élő mintegy 78 ezer lakásból 2018-ban hatvannal kevesebbe
törtek be, mint 2017-ben. Ez a szám gyakorlatilag nagyon megnyugtató, és a nyomozási
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eredményességünkön is tudtunk még 2%-kal javítani 2017-hez képest. 2018-ban
négyszázzal kevesebb lopást detektáltunk a kerületben a 2017. évhez képest, és a
nyomozási eredményességünk több mint 10%-kal nőtt ezen a téren is. Garázdaság
vonatkozásában viszont ötvenkilenccel többet követtek el, tehát a közterületi
bűncselekmények tekintetében nem dicsekedhetek ilyen jó eredményekkel, tehát a
garázdaságot és a testi sértést illetően nőtt a bűnelkövetés száma, de a
nyomozáseredményességünk nőtt mind a két téren, tehát gyakorlatilag garázdaság
vonatkozásában 30%-kal eredményesebbek voltunk, mint 2017-ben. Illetve a testi sértés
tekintetében a tavalyi nyomozási eredményességünk nagyjából 92%-os, tehát én azt
gondolom, hogy ez nem elhanyagolható szám. A kifosztás vonatkozásában is
megállapítható, hogy majdnem harminccal csökkent az elkövetett bűncselekmények
száma, és 10%-kal nőtt ezen a téren is az eredményességünk. A kerületben elkövetett
rongálások száma szintén emelkedett mintegy 60%-kal, de több mint a duplájára
emelkedett a nyomozáseredményességünk ezen a területen is.
Tehát büszkén mondhatom azt, hogy vezetőtársaimmal a célunk az volt, hogy a bűnügyi
munkát hatékony szintre emeljük, és az erőforrásokat ne aprózzuk el, és ahelyett, hogy
egy-egy konkrét bűncselekmény felderítésére fordítanánk ezeket az erőforrásokat, rendszer
szinten fogjuk meg a problémákat, és erről a rendszer szintről próbáljunk meg fókuszálni
az egyes jelenségekre. Tehát igazából ez azt jelenti, hogy lefordítsam közérthetőre, hogy
gyakorlatilag egy-egy bűnelkövetőt emeltünk ki, akik csinálják a balhét a kerületben,
ezeket az embereket igyekeztünk kényszerintézkedés hatálya alá tolni, tehát előzetes
letartóztatásba helyezni, és nagyjából úgy megszűntek ezek a jelenségek, illetve le lehetett
szorítani ezeknek a jelenségeknek a számát. Amiben nyilván partner volt a
nyomozásfelügyeletet ellátó ügyészség is. Szerintem ez az irány tartható, és továbbra is az
a célunk, hogy tovább csökkenjen az ügyszám és javítsunk még az eredményeken. Én azt
látom, hogy vannak még tartalékok a Rendőrkapitányságon, és nyilván ezeket
felszabadítjuk és élni is fogunk vele. Aki pedig nem hajlandó beállni a sorba, azokat a
személyeket pótolni fogjuk nyilván. A Rendészeti Osztály munkájáról elmondhatjuk azt,
hogy 2018-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a közterületi jelenlét fokozására,
továbbfolytattuk a 19 megyés járőrszolgálatot, a karácsonyi vásár idején ott voltunk az
Alleenál napi 12 órában. A kerület tömegeket vonzó területein, a Móricz Zsigmond
körtéren, a Feneketlen-tónál, a Vásárcsarnok környékén szintén napi 12 órában végeztünk
járőrtevékenységet. Belvárosi akcióban vettünk részt, a Szovjet Hősi Emlékmű őrzéséből
és gyakorlatilag kivettük a részünket, a turisztikai szezonban napi 12 órában a Citadellán
teljesítettünk szolgálatot. Amikor pedig ráértünk, akkor gyakorlatilag ilyen regionális
ittas-, illetve körözési akciókat hajtottunk végre a kerületben. Gyakorlatilag én nem nagyon
szeretek unatkozó rendőröket látni a Kapitányságon, tehát kitöltöttük az időnket, és ez így
lesz ebben az évben is nyilván.
A közlekedési akcióval kapcsolatban szeretnék csak rámutatni arra a tényre, hogy míg
2017-ben 10.975 szondát fújattunk meg, addig 2018-ban 11.830-at. Én azt gondolom, hogy
ez meglehetősen nagy szám, és így gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy annyira
hozzászoktak a kerületi lakosok ahhoz, hogy itt nem illik ittasan vezetni, hogy manapság
már alig-alig tudunk ittas vezetőt fogni.
A fentieken túl közös bűnügyes és rendészeti akciókat is hajtottunk végre körözött
személyek felkutatására, illetve a kifosztások megelőzésére. Ezenkívül a Rendészeti
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Osztály vízilabda- és jégkorongmérkőzések biztosításában vett részt, gyakorlatilag ők
végezték ezt a tevékenységet, különböző rendezvényeket biztosítottak. A BFRK
Rendészeti Szervek Biztosítási Osztály között és a kerületi rendőrkapitányságok közötti
információáramlás, illetve a munkamegosztás kiválónak nevezhető, tehát kivesszük a
részünket a BRFK-s biztosításokból, és a Kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya
adja a BRFK ideiglenes harmadik csapatszolgálati századának első szakaszát. Amiben
gyakorlatilag 2018-ban hatvanöt alkalommal, 883 fővel, 9580 munkaórában vettek részt.
Török miniszterelnök látogatásának alkalmával, a Pride biztosításában vettünk részt, a
Sziget Fesztivál, birkózó VB, illetve a különböző labdarúgó-mérkőzések biztosításában
vettünk részt, és kivettük részünket még az országgyűlési választások elő- és
utóbiztosításából is természetesen.
Ami állandó és rendszeres elfoglaltságot jelent a Rendészeti Osztály számára, az a
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, ami gyakorlatilag a Hivatalnál felmerülő migráns,
illetve jogellenesen hazánkban tartózkodó személyek szállításában merül ki. Egyesegyedüliként Budapest területén a mi rendőrkapitányságunk rendszeresen szállít
Nyíregyházára, Győrbe, Kiskunhalasra, Záhonyba, Beregsurányba, illetve a röszkei
határátkelőre ilyen személyeket, és ez a kerület vonatkozásában jelentős elvonó tényezővel
jár, de megoldjuk. Tehát ha a mi feladatunk, mi kaptuk meg ezt kvázi munkaként, akkor
nyilván megoldjuk ezt a dolgot.
A Kapitányság együttműködésének értékelése során megállapítható, hogy a
Katasztrófavédelemmel, a Magyar Honvédséggel, Közterület-felügyelettel, polgárőrséggel,
nemzetiségi önkormányzatokkal kiváló az együttműködésünk. Bűnmegelőzés területén
tovább kívánjuk folytatni, illetve folytattuk és folytatni is kívánjuk a különböző
programokat – Ovizsaru programot, az ÁSZER-t, a KEF-et, a Házhoz megyünk programot,
és együttműködünk a kerület tanintézeteivel, gyakorlatilag a visszajelzések alapján ez az
együttműködés jónak mondható, illetve a lakossági visszajelzések alapján is én azt
gondolom, hogy a Kerületi Rendőrkapitányság működésével kapcsolatban nincsenek
kiemelkedően nagy problémák.
Az idei évre a céljaink között szerepel ugyanúgy a kiemelt bűncselekmények felderítési
eredményességének a növelése, az állomány létszámának a megőrzése, a hiányzó státuszok
feltöltése. Célzott intézkedésekkel vissza kell, hogy szorítsuk a halálos, illetve a súlyos
sérüléssel járó közlekedési balesetek számát. Ez nem tudom, hogyan fog menni, ezt így
előre tudom detektálni, hogy lehet, hogy ebből nem lesz semmi, merthogy a közlekedő
embereknek a fejében kéne rendet rakni. Aki autóba ül, az megfelelő képzettséggel és
megfelelő lelkiismerettel kéne, hogy vezesse az autót. Igazából ilyen autómennyiséggel,
ami rajtunk átáramlik, nagyon nehezen birkózunk meg. És azt nem tehetjük meg, hogy az
Egér útra keresztbe fekvőrendőrt teszünk, mert azt nyilván mindannyian belátjuk, hogy
megfelelő intézkedés lenne, de megállna az élet a városban. Növelni kell tovább a
közterületi jelenlétet, az intézkedési aktivitást fokozni kell, a tettenérések számát szintén
emelni kell, az eljárási határidőket pedig megpróbáljuk tovább csökkenteni. Egyébként azt
el kell, hogy mondjam, azt kifelejtettem, hogy az Igazgatásrendészeti Osztály a
szabálysértési eljárások során nagyon szépen leszorította az eljárási határidőket, tehát
bőven a meghatározott eljárási határidők alatt vagyunk.

16

Gyakorlatilag összefoglalva: a kerület közbiztonsági helyzete stabil, kiegyensúlyozott, és
azt gondolom, hogy a Kerületi Rendőrkapitányság vezetése rugalmasan tud reagálni a
különböző jogszabályi és egyéb változásokra. Köszönöm szépen a szót.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm, gyűlnek a kérdezők. Először Szabó György képviselő
úrnak adom át a szót.
Szabó György: Picit zavaró volt az, hogy Kapitány úr gondolatait miközben mondja,
háttérben erős beszélgetés hallatszott, tehát nem minden szót értettem, de azért értettem,
amit el tetszett mondani. A képviselő-testületi ülés előtt emlékeim szerint egyszer sem
szerepelt még a közbiztonságot érintő olyan kérdés, amely úgy szerepelt volna, mint
probléma. Ebben az önkormányzati ciklusban egyszer sem fordult elő. Ha valami kérdés
vetődött fel, kapitány urak, Ön is itt volt, és azt tudom mondani, hogy nem lényeges
dolgok, fontos dolgok, de nem meghatározó dolgok kerültek szóba: jelzőlámpa, egyéb apró
problémák. Úgyhogy mivel a számok makacs dolgok, az Ön által elkészített beszámoló
alapján a magam részéről Önnek és a Kapitányság minden dolgozójának megköszönöm azt
a tevékenységet, amit az elmúlt évben végeztek.
Barabás Richárd: Köszönöm a beszámolót Kapitány úrnak. Nagyon fontosnak tartom azt,
hogy a kerületben a közbiztonság stabil, állandó szinten működik, ezért köszönöm a
munkájukat. Egy dolgot szeretnék kérdezni: nyilván Ön abszolút szakmai szempontból
említette, de az átpolitizáltsága okán a jegyzőkönyvbe szerintem fontos lenne, hogy néhány
szám is elhangozzon. Ha jól emlékszem és jól értettem, azt mondta, hogy a Bevándorlási
Hivatallal való együttműködés erőforrásokat von el a rendőrségtől. Na most, a rendőrség
honlapján megnéztem az illegális migráció alakulása heti bontásban 2019-es grafikont,
amely mondjuk a 11. hétre azt írja, hogy megakadályozott tiltott határátlépés 12,
feltartóztatott, majd az IBH kapun átkísért 182, elfogott, előállított, majd eljárás alá vont
személy 3, és ezért azt szeretném megkérdezni, hogy pontosan, ha tudna arról számokat
mondani, hogy ez hány embert jelent, tehát hány rendőrt, mennyi munkaórát, hány embert
kellett, pontosan mik azok a számok, amik az erőforrást elvonták. Ez szerintem segítene
abban, hogy a téma ne az átpolitizáltság, hanem a szakmai szinten maradjon. Köszönöm
szépen.
Budai Miklós: Én is köszönöm szépen az elmúlt évi munkáját a Kapitányságnak, a
beszámolóból ez jól tükröződik, hogy jól csinálják. Azt szeretném megkérdezni, hogy
fővárosi szinten milyen a megítélése a kerületnek? Tehát a kerületek között van egy ilyen
rangsor, hogy hányadik a kerület. Ez a premizálásban sokat számít, és a dolgozók
megtartóerejét is növeli. A másik a létszám: a közterületeken szolgálatot tevő rendőrök
létszáma hogy alakul, kevesebb, több? Én keveslem. A harmadik pedig az, hogy a
Fehérvári utat lezárták, és a rendőrök jelenléte sokat számítana, mert az Andor utca Fehérvári útnál csak ott állt a sarkon egy rendőr, és már pirosba nem mentek bele, mind a
két irányban tudott menni a forgalom, máskor az a baj, beállnak a pirosnál, nem tud
semelyik irányba menni. Tehát a jelenlétet, ha lehetne növelni. Köszönöm.
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Görög András: Köszönöm a beszámolót. Végigolvastam és sok tanulságot le lehet belőle
vonni. Néhány mondat megütötte a fülemet, amire viszont reagálnék. Tökéletesen
egyetértek abban, amit mondott Kapitány úr, hogy a közlekedők fejében kéne egyébként
rendet tenni, mert gyakorlatilag egyébként az egész közlekedést szabályok rendeznék. Ha
ezt betartanák, akkor egy csomó dolog nem lenne, és pont azért lenne egyébként fontos az
a jelenlét, amit Budai Miklós is említett, hogy minél többet vannak rendőrök láthatóan az
utcán – és most nemcsak a traffipaxokat említem, hanem pont egy ilyen, az építkezések
miatt nagyon sok a napi változás egyébként, amit követni kell –, hogy ha itt lennének
rendőrök, legalább a jelenlétükkel, hogy lássuk, és akkor már egy kicsit az ember jobban
próbál alkalmazkodni ehhez. Említette a vízilabdameccsek biztosítását. Valóban, én is
láttam vízilabdameccsek idején egyébként a rendőrautót a környéken, viszont azt is láttam,
hogy gyakran az uszoda mellett ugyanúgy szabálytalanul, a zöld területen, mindenhol
parkolnak azok az autók, akik ide érkeznek. Rendszeresen parkol egy autóbusz egyébként
az uszoda előtt úgy, hogy akadályozza a parkolóból való kihajtást. Ezt szerintem
rengetegen jelezték már Önöknek, és szinte semmi nem történik. A másik: van
rendeletünk, ami …
(Megszólal a hozzászólási idő végét jelző gong.)
Egy perc és befejezem. Van rendeletünk, ami szabályozza a közterületi alkoholfogyasztást.
Jön a jó idő, rengeteg panasz érkezik mondjuk a Ventura Szálló környékéről, hogy
éjszakánként az onnan, a Szállóban lakó, de egyébként a közterületen alkoholt fogyasztó
vendégek zavarják a lakókat. Most padokat megszüntettek ott egyébként, talán valami
megoldódik, de itt szintén a jelenlét lenne a fontos. Köszönöm szépen.
Gajárszki Áron: Én köszönöm a teljes rendvédelmi testületnek a munkáját, nagyon jó volt
hallgatni ezt a beszámolót, és nekem személy szerint eddig nagyon jó tapasztalataim voltak
a rendőrséggel, még akkor is, amikor éppen szabálysértést követtem el, és esetleg
fogdásításra került sor, de ez máskor volt, még korábban, aktívabb életemben, amikor
mondjuk házfoglalásban, vagy egyéb akcióban vettem részt. Ezzel együtt dr. Simicskó
István úrnak azért feltennék egy költői kérdést, ha már itt van körünkben. Merthogy mit
gondol, hogy hogyan fizetik a világ elnyomó rendszereiben a rendőröket? Tehát jó fizetést
kapnak esetleg, vagy rosszat, az átlagnál magasabbat? Ez csak költői kérdés, nem kell rá
válaszolni. Nagyon meglepődtem, egy világhírű közgazdásznak a könyvében olvastam azt,
hogy rendszeresen alulfizetik az elnyomó rendszerek a rendőröket. Mert bizony sokkal
könnyebb őket sakkban tartani akkor, ha korrupcióra vannak kényszerítve. Úgyhogy én
szeretném dr. Simicskó István urat felkérni arra, hogy próbáljon kicsit lobbizni az
Országgyűlésben azért, hogy a rendőröknek a fizetése ne legyen a magyar átlagfizetés
alatt.
Király Nóra: A keddi állományi ülésen volt szerencsém részt venni, és ott egy még
részletesebb beszámolót hallhattunk, illetve a leírt anyag is magáért beszél. Ezúton
szeretném az egész Önkormányzat nevében megköszönni mind a rendőrségnek, mind a
katasztrófavédelemnek, polgárőrségnek és mindenki másnak, aki részt vesz abban, hogy
Újbuda egy biztonságos kerület legyen. Köszönöm a teljes rendőrség egész éves áldozatos
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munkáját, és azt, hogy nap mint nap tesznek azért, hogy az újbudai polgárok biztonságban
érezzék magukat. Köszönöm szépen.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük, és akkor Kapitány úr válaszol.
Jáger István: Köszönöm szépen a méltató szavakat, a kritikákat is megértettem. Ekkora
kerületre a jóisten rendőre nem lenne elég, összefoglalva. Tehát én, ha annyi rendőrünk
lenne, minden sarokra nagyon szívesen állítanék rendőrt, de nincs. Nyilván ennek megvan
a maga oka, ebbe nem kívánok belemenni. Nyilván szociológiai okai vannak ennek. A
másik, amit Barabás Richárd képviselő úr kérdezett: én azt javaslom, hogy a BMH-hoz egy
közérdekű adatigényléssel kéne fordulni ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy nagy
megterhelést jelent a Kerületi Rendőrkapitányságnak az, hogy gyakorlatilag onnan kapunk
feladatokat még, azon túl, ami itt adódik a kerületben. Tehát nem tudok számot mondani
ezzel kapcsolatban.
Megértem, rugalmasan követjük a kerületi építkezéseket. Valóban, nagyon gyakran
változik a forgalom, meg a közlekedési szabályozás. A közlekedés szabályozását
egyébként nem mi végezzük, tehát a táblák kihelyezését, illetve a lámpabeállításokat, meg
a különböző forgalomtechnikai változásokra maximum csak javaslatot tehetünk, de azokat
nem mi végezzük. És megértettem maximálisan a lakosság, illetve Budai Miklós képviselő
úr óhaját azzal kapcsolatban, hogy az egyes ilyen helyekre rakjunk rendőrt. Nyilván az
intézkedést meg fogjuk tenni, és az uszodánál pedig sűríteni fogjuk a rendőri ellenőrzést.
Dr. Simicskó István: Megszólított a Képviselő úr, köszönöm szépen a hozzászólási
lehetőséget. Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy erről persze hosszasan lehetne
vitatkoznunk, Képviselő úr, hogy az elnyomó rendszereknél vagy a nem elnyomó
rendszereknél vagy demokratikus rendszereknél hol és milyen módon fizetik meg a
biztonságért felelősséget vállaló, hivatásgyakorló embereket, munkájukat, szolgálatukat.
Szerintem járjon ennek utána, vannak afrikai példák erre, hogy például pont az elnyomó
rendszerek fizetik meg a legjobban a katonákat és a rendőröket, alapvetően például a
diktátorok erre törekedtek, mert a biztonságukat ők garantálják. De nyilván mi nem
Afrikában élünk, hanem itt, Európa szívében. A Kormány olyan döntéseket hozott már
2015-ben, amelyben átlagosan 50%-kal emelte 4 év alatt a rendőrök és a katonák
illetményét. Nyilván közben a gazdasági növekedés – amely azt hiszem, mindannyiunk
számára örömteli hír – a versenyszférában dolgozó emberek fizetését még magasabb
szintre tudta emelni. Nyilván nekünk ezt követnünk kell, hiszen meg kell becsülnünk a
rendőreink szolgálatát és hivatásgyakorlását. A Kormánynak van ilyen szándéka, hogy
további illetményemelést hajt majd végre, pontosan a megtartó képesség erősítése
érdekében és szolgálatuk megbecsülése érdekében.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük szépen. Több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom.
Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi Jáger István r. őrnagynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI.
Kerületi Rendőrkapitányság mb. vezetőjének értékelő jelentését szervezete 2018. évben
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végzett munkájáról. Határidő: 2019. március 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
34/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy
tudomásul veszi Jáger István r. őrnagynak, a
Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi
Rendőrkapitányság mb. vezetőjének értékelő
jelentését szervezete 2018. évben végzett
munkájáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Én is megköszönöm Kapitány úrnak és rajta keresztül pedig az
egész állománynak valóban azt az áldozatkész szolgálatot, amit értünk, újbudaiakért
tesznek. További jó munkát, sok erőt és türelmet kívánok a munkájához.
………………………………………

A NAPIREND 2./ PONTJA:

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Dél-budai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság
2018.
évben
végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Dr. Bene Krisztián százados úr fogja kiegészíteni az előterjesztést,
amennyiben szeretné.
Dr. Bene Krisztián: A beszámolómat szóban szeretném kiegészíteni röviden, előtte
viszont engedjék meg, hogy a XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság állománya
nevében megköszönjem a 2018. évben nyújtott anyagi támogatást – a beszámolóban
felsorolt fejlesztések, illetve beszerzések enélkül nem valósulhattak volna meg.
Az első kiegészítésemet a riasztások számához fűzöm. 1457 darab riasztása volt a XI.
Kerületi Tűzoltóságnak, ebből 681 darab tűzeset, illetve 776 darab műszaki mentés volt.
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Ezek olyan riasztások, amelyeknél legalább egy szer, de legtöbb esetben több szer
megkezdi a vonulást, vagyis elhagyja a laktanya területét, és ez minden esetben 120
másodpercen belül megtörténik. A tűzesetek statisztikája nem takarja azoknak a
riasztásoknak a számát, amelyeket a diszpécserközpontok a műveletirányításon keresztül
lemondanak, mielőtt a szerek elhagyják a laktanyákat. Ezekben az esetekben is a
riasztólámpák kigyulladnak, a riasztási zene elhangzik, a különbség annyi, hogy a szer nem
kezdi meg a vonulást. Ez éjszaka akár 3-4 alkalommal is elő szokott fordulni, ami az
állományt rendkívüli mértékben leterheli. A 2018-as évben bekövetkezett tűzesetek közül
az írásbeli beszámolóban a legjelentősebb káreseményt emeltem ki, ez a Fehérvári út 98.
szám alatti raktár tüze volt, ez egy 5-ös, kiemelt, legmagasabb fokozatú káresemény volt.
Itt említeném meg a szeptember 10-i Dayka Gábor utcai kollégiumtüzet is. Itt egy
földszinti helyiségben keletkezett tűz, a lángok a felsőbb szinteket is veszélyeztették. Az
első kiérkezők a kerületi egységek voltak, itt a helyismeretnek, illetve a szakmai
hozzáértésnek köszönhetően három sugárral sikerült körülhatárolni, illetve megfékezni a
vertikális, illetve horizontális terjedést. A kollégiumból 400-450 ember került ideiglenesen
kikísérésre a tűzoltási munkálatok végeztéig.
A támogatás felhasználásához szeretnék még pár szót hozzáfűzni. Szeretném kiemelni,
hogy a felújítások során az állomány minden tagja részt vett a munkálatokban, van, aki
betonozott, festett, glettelt, csempézett, van víz-gázszerelőnk, akinek a munkájára tudunk
támaszkodni, úgyhogy a teljes állomány bevonásra került a felújításokba.
Tavalyi évben kimaradt az írásbeli beszámolóból, mint ahogy idén is, az óvodai csoportok
látogatása. Közel 500 fő óvodás volt a tavalyi évben a laktanyában, több köszönőlevelet,
illetve rajzot kaptunk a csoportoktól, amit ezúton is köszönünk.
A tavalyi év, a beszámolóból is látszik, hogy az innováció, a fejlesztések, illetve a
felújítások, valamint a sport jegyében telt. Sporteredményeink között van nemzetközi
íjászbajnokunk, van ketrecharcosunk is, aki nemzetközi szinten ért el kimagasló
eredményt, de a Budapest Sportiroda által rendezett futóversenyeken is nagy létszámban
veszünk részt. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni az ez irányú támogatást.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm. Hozzászólás van-e képviselő hölgyek, urak részéről?
Szabó György: Az Önök munkájáról akkor lehet jól fogalmazni, ha tulajdonképpen Önök
jól végzik a munkájukat, vagy nagyon jól végzik a munkájukat, és szinte semmilyen
érdemleges dolgot ezzel kapcsolatban nem lehet elmondani, és köszönjük szépen. Tehát
ennél többet nem lehet mondani, mint hogy mindenhol kellő előrefigyeléssel, a szabályok
betartásával, az épületbiztonságot ellenőrzik, és ennek következtében szinte minimális
azon esetek száma, ahol valamilyen probléma bekövetkezik.
Egyetlen egy dolog, amit évek óta visszatérően szóba hozok, ez a lakótelepeknél esetleg
bekövetkező káresemény során a megközelíthetőség problémája. Ezt én minden évben
elmondom, Önök is minden évben elmondják, ebben tulajdonképpen nincs változás,
márpedig ez életet és vagyont veszélyeztet, úgyhogy ebben az Önkormányzatnak, a
politikának, a törvényhozásnak lenne szerepe, és jó lenne, hogyha a tűzoltók által jelzett
problémákra azok, akik meg lettek szólítva, azok odafigyelnének.
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Gajárszki Áron: Csak egy kérdésem lenne: a közösségi szolgálat, amit 2550 óraszámban
teljesítettek a laktanyában a kerület diákjai, ez konkrétan mit takar, mit csinálnak ilyenkor
a diákok? Erről tudna egy pár szót mondani? Mert nem találtam róla részletesebb
információt. Köszönöm.
Csernus László: Én csak a köszönet mondatait szeretném elmondani. Valóban, az a
munka, amit elvégeznek, az az úgymond preventív dolog is, amit elvégeznek, hogy minél
kevesebb eset legyen Önök számára is, azt gondolom, hogy példaértékű, és mondhatom,
hogy nagyon jó a kapcsolat mind a Parancsnoksággal, mind az egész kirendeltséggel.
Úgyhogy ezúton köszönöm mindkét vezetőnek azokat a segítségeket és munkákat, amivel
úgymond együtt tudunk dolgozni Újbuda lakosai javára, és hát, folytassuk ezt közösen.
Köszönöm az egész állománynak.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm, és akkor több hozzászólást nem látok. Százados úré
ismét a szó.
Dr. Bene Krisztián: A panelek környékén gondolt Szabó György képviselő úr a parkolási
rendre. Ha jól emlékszem, tavaly is mondtam – de nem vagyok benne biztos –, a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendszeresített egy kéklámpás, közismertebb nevén „lopós
autót”, és az olyan káreseteknél, ahol nem férünk hozzá az épülethez, illetve akadályba
ütközünk, ez az autó riasztásra kerül, kék lámpával tud közlekedni, és elég hamar ki tud
érni a helyszínre és tud nekünk segíteni.
A közösségi szolgálat az a középiskolásoknak került meghatározásra, ez az érettséginek az
egyik feltétele, hogy 40 órát teljesítsenek valamilyen intézményben. Köztük szerepel a
tűzoltóság is. Itt a diákok a laktanya életébe láthatnak bele, részt vesznek az állomány napi
dolgaiban. Ez gyakran a laktanya rendjének megtartásában merül ki, gyakran pedig a
szereknek a megismerésében. Itt megismerkedhetnek a tűzoltó-felszerelésekkel, a
tűzoltóságnak a felépítésével és egyéb hasonló dolgokkal.
Dr. Hoffmann Tamás: Akkor itt is, én is kifejezném a köszönetemet, meg a hálámat
minden dolgozónak. Én is azt kívánom, hogy minél kevesebb dolguk legyen az idei évben,
és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok szintén a munkájához. Még egyszer
köszönöm a Parancsnokság minden dolgozójának a szolgálatát. És akkor szavazunk.
Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy tudomásul veszi Bene Krisztián tű. százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság parancsnokának beszámolóját szervezete 2018. évben végzett munkájáról.
Határidő: 2019. március 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű
szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
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35/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy
tudomásul veszi Bene Krisztián tű. százados,
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
XI.
Kerületi
Hivatásos
Tűzoltó
Parancsnokság parancsnokának beszámolóját
szervezete 2018. évben végzett munkájáról.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük, hogy eljöttek, mindenkinek jó munkát, jó egészséget
kívánok.
………………………………………

A NAPIREND 3./ PONTJA:

Az Önkormányzat és a városrészek jelképeiről,
használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név
és a városrészek nevének felvételéről és
használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ezt gyorsított eljárásban tárgyaljuk, és igazából most viszont a
logóhasználatot fogja szabályozni a név mellett ez az előterjesztés.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az Önkormányzat és a városrészek
jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda” név és városrészek nevének
felvételéről és használatról szóló 13/2015. (III. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat és a városrészek jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint az
„Újbuda” név és városrészek nevének felvételéről és használatról szóló 13/2015. (III.
25.) XI.ÖK rendelet módosításáról.
………………………………………

23

A NAPIREND 4./ PONTJA:

Költségvetést érintő döntések
4.1./

Döntés a „Klímaváltozás és Duna a
Határmenti Régióban - Határmenti
Együttműködés Helyi Önkormányzatok
és Általános Iskolák Között” című projekt
önrészéről
Előterjesztő: dr. Molnár László
alpolgármester

4.2./

I-CARE SMART projekt indítása
Előterjesztő: dr. Molnár László
alpolgármester

4.3./

A 2019. évi költségvetési rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: A három alpont, két pályázat-, illetve projektindítás, illetve
magának a költségvetési rendeletnek a módosítása, amelynek az oka többek között a
pályázatok összegének beemelése a költségvetésbe. Ehhez a háromhoz van-e kérdés?
Kérdés és bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg.
Gajárszki Áron: Csak azt szúrtam ki a 4.1./ alpontnál, hogy itt készül egy
feladatgyűjtemény is, és azt szeretném kérni, hogy ha ennek a projektnek elkészül a
beszámolója, azért örülnék, hogyha látnánk azt, hogy ez mennyibe került konkrétan.
Előszeretettel számolnak el valótlan költségeket, ugye, gondoljunk csak az Öveges
Programra, és örülnék, hogyha a projekt lezárulta után ebből mondjuk akár a
feladatgyűjteményt, de akár egy tételes költségvetést is látnánk ezután, mert
értelemszerűen a többi rész az nagyon támogatható. Elfogadom azt is, hogy egy
feladatgyűjteménynek az összeállítása szükséges lehet, bár szerintem talán egy kicsit túlzó
a dolog, vagy hogy ez külön tételként megjelenik, és csak ennyit szeretnék kérni, hogy
akkor ez egyrészt be legyen mutatva, másrészt pedig akkor lássuk azt, hogy tételesen
mennyibe került ennek az összeállítása. Köszönöm szépen.
Dr. Hoffmann Tamás: Hát, ennek szerintem semmi akadálya nincs, eddig is tételesen,
illetve így is szerepel a költségvetésben, hogy milyen feladatra mit és hogyan kell költeni.
De természetesen, Képviselő úr, ennek nincs akadálya. További hozzászólás nem lévén a
vitát lezárom.
Szavazásra teszem fel a napirendi pont 4.1./ alpontjának előterjesztés szerinti határozati
javaslatát a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

24

a) megvalósítja a SKHU/WETA/1801/4.1./005 számú, „Klímaváltozás és Duna a
Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános
Iskolák Között” című projektet,
b) biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 15% önrészt 4 746,57 EUR x 320
EUR/HUF = 1 518 902,4 Ft összegben az Önkormányzat 2019. és 2020. évi
költségvetéseiben,
c) elrendeli az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2019. évi költségvetésében a projekttel
kapcsolatos bevételi és kiadási sorok megnyitását.
Határidő: - 2019. március 25., - 2020. évi költségvetés elfogadása, felelős: dr. Hoffmann
Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
36/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy határozott, hogy
a) megvalósítja a SKHU/WETA/1801/4.1./005
számú, „Klímaváltozás és Duna a Határmenti
Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi
Önkormányzatok és Általános Iskolák
Között” című projektet,
b) biztosítja a projekt megvalósításához
szükséges 15% önrészt 4 746,57 EUR x 320
EUR/HUF = 1 518 902,4 Ft összegben az
Önkormányzat 2019. és 2020. évi
költségvetéseiben,
c) elrendeli az Önkormányzat, valamint a
Hivatal 2019. évi költségvetésében a
projekttel kapcsolatos bevételi és kiadási
sorok megnyitását.
Határidő: - 2019. március 25.
- 2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 4.2./ alpontjának
előterjesztés szerinti határozati javaslatát a következők szerint: „Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a) megvalósítja a CE1516 azonosítószámú, „Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet
támogató SMART megoldásokért” című projektet;
b) biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 5% önrészt 6 544 179,20 Ft összegben
az Önkormányzat 2019., 2020., 2021. és 2022. évi költségvetéseiben;
c) elrendeli az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2019. évi költségvetésében a projekttel
kapcsolatos bevételi és kiadási sorok megnyitását.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: - 2019. március
31., - 2020-22. évi költségvetések elfogadása, felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”.
Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
37/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy

és

a) megvalósítja a CE1516 azonosítószámú,
„Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet
támogató SMART megoldásokért” című
projektet;
b) biztosítja a projekt megvalósításához
szükséges 5% önrészt 6 544 179,20 Ft
összegben az Önkormányzat 2019.,
2020.,
2021.
és
2022.
évi
költségvetéseiben;
c) elrendeli az Önkormányzat, valamint a
Hivatal 2019. évi költségvetésében a
projekttel kapcsolatos bevételi és kiadási
sorok megnyitását.
Felkéri a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: - 2019. március 31.
- 2020-22. évi költségvetések
elfogadása
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Dr. Hoffmann Tamás: A 4.3./ alpontnál először egy határozati javaslatot kell elfogadni.
Szavazásra teszem fel a napirendi pont 4.3./ alpontjának előterjesztés szerinti határozati
javaslatát a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárások több évre történő kiírásához szükséges fedezetet a 2020. és 2021.
évi költségvetéseiben
- a földgáz beszerzés tárgyban évi bruttó 40 000 000 Ft,
- a villamosenergia beszerzés tárgyban évi bruttó 48 500 000 Ft
összegben biztosítja. Határidő: 2020. és 2021. évi költségvetések elfogadása, felelős: dr.
Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
38/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6
tartózkodással úgy határozott, hogy az
Önkormányzat
irányítása
alá
tartozó
intézmények
folyamatos
működésének
biztosítása érdekében lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárások több évre történő
kiírásához szükséges fedezetet a 2020. és
2021. évi költségvetéseiben
- a földgáz beszerzés tárgyban évi bruttó
40 000 000 Ft,
- a villamosenergia beszerzés tárgyban évi
bruttó 48 500 000 Ft
összegben biztosítja.
Határidő: 2020. és 2021. évi költségvetések
elfogadása
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I.
22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint.
Minősített szótöbbségű szavazás következik.
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6
tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2019. (III. 27.) önkormányzati
rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet
módosításáról.
………………………………………
A NAPIREND 5./ PONTJA:

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az egészségügyi alapellátások körzeteiről
szóló 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az
előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletét az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelet
módosításáról.
………………………………………

A NAPIREND 6./ PONTJA:

A Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterületfelügyelet alkalmazottainak juttatásáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyalandó. Igazából a lényege az, hogy
jutalmak adásánál ez a 3 éves korlát kivételre kerül az új szabályozásban. Ehhez van-e
hozzászólás, ami frakciónként lehetséges?
Hintsch György: Csak hogy ne csak kritikák legyenek Polgármester úr ellen ezen a
testületi ülésen – szerintem ez egy jó elképzelés és jó előterjesztés. Maximum annyi
fogalmazódik meg bennem, mikor ezek a napirendi pontok jönnek, hogy lehet, hogy
minden évben kellene választást tartani, és akkor itt mind a köztisztviselők, mind a kerületi
polgárok nagyon jól járnának. De még egyszer mondom, ez egy jó előterjesztés és
támogatható.
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Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm, akkor más hozzászólást nem látván szavazásra teszem
fel a Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól
szóló 15/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az
előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletét a
Polgármesteri Hivatal és Újbuda Közterület-felügyelet alkalmazottainak juttatásairól
szóló 15/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet módosításáról.
………………………………………

A NAPIREND 7./ PONTJA:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal
való rendelkezés szabályairól szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ennek a lényege a könyv szerinti értéken való átadásnak a
lehetősége, anélkül, hogy külön meg kelljen értékbecsléssel becsültetni ezt a vagyont.
Ennek a következő köre lesz majd a későbbi napirendi pontokban, amikor az iskolák
működéséhez szükséges ingó vagyont adjuk át. Két bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012.
(VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint.
Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2019. (III. 27.)
önkormányzati rendeleté a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.)
XI.ÖK rendelet módosításáról
………………………………………
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A NAPIREND 8./ PONTJA:

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések és
közművelődési megállapodás módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés?
Hintsch György: Bocsánat, ez a Neszmélyi úti ingatlanokkal kapcsolatos napirendi pont,
ugye?
(Mikrofon nélküli válasz.)
Az is benne van, jó. Meg a Csíkihegyek… Pár kérdést a bizottsági ülésen már föltettem, és
részben kaptam rá választ, de Polgármester úrtól is azért megkérdezném, hogy ezzel a
Neszmélyi úti ifjúsági centrummal kapcsolatban azért az előterjesztés elég nagyvonalúan
fogalmaz, hogy mi lesz ott, hogy lesz ott – hogyha erről néhány gondolatot hallhatnánk,
hogy hány fő fog ott dolgozni, milyen költségvetése lesz ennek az intézménynek vagy
központnak. Őrmezőn azért korábban is volt probléma az ifjúsági intézményekkel
kapcsolatban, tehát mi garantálja azt, hogy a lakótelep nyugalma nem fog esetleg még
jobban felbolydulni, hogyha 12-18 éves fiatal srácokat és lányokat oda viszünk? Úgyhogy
ez veszély – nem biztos, hogy így lesz, örülnék, ha nem így lenne, valószínű nem így lesz.
de azért ezzel a kérdéssel szerintem kell foglalkozni.
A másik, hogy mintha fordítva ülnénk a lovon. Tehát először föl lett újítva az épület, vagy
az épületnek ez a kétszázvalahány négyzetméteres része, és aztán utána döntünk arról,
hogy mi kerül oda. Tehát lehet, hogy először kellett volna eldönteni, hogy mi kerül oda, és
annak függvényében, annak fényében felújítani. Tehát félek, hogy ez a döntés már
korábban megszületett, most csak szentesítjük ezt a dolgot. Ettől függetlenül az, hogy egy
ilyen 8-12-18 éves korosztálynak valamilyen szabadidős foglalkozást biztosítsunk, ez egy
helyes és támogatható dolog, de úgy érzem, hogy ez az előterjesztés nem nagyon
részletezi, hogy pontosan hogy lesz, mint lesz, és mik a tervek, elképzelések.
Dr. Hoffmann Tamás: Megnyugtatom Frakcióvezető urat, hogy tervezés, gondolkodás az
azért együtt jár, tehát ez, hogy mikor kezd el működni – ott az egész ingatlan tekintetében
még mindig szükséges némi továbbépítés, hiszen a telekrész, illetve a kertrész még
rendezésre fog kerülni –, de egyúttal ez lesz, ami pontosan megmutatja azt, hogy ezért van
arra lehetőség még, hogy nyilván a keretet maga a Központ Kft. fogja adni – pontosan
azért, hogy a felügyelet meglegyen –, illetve azoknak a pedagógusoknak és
foglalkoztatóknak a kiválasztása folyamatosan zajlik, hogy elindulhasson, és valóban azt a
kívánt célt elérje. Azért ez az ingatlanrész nem a lakótelep közepén van…
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
Nem…
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
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…– ez egy elég óvodás beszélgetés lesz, ha igen-nemre korlátozódik –, tehát nem, mert a
főút mellett van, egy nagyobb épület van relatíve távol tőle, egyébként a főútra néz maga
az egész ingatlan. De nem is ez a lényeg, hát nyilván ez nem egy bulihely lesz, hanem
pontosan azt a célt, amelyben nekünk elő kell segíteni városrészeknek a normális,
hétköznapi működését, abban lesz egy igen nagy szerepe, és ez már egy régi adósságnak a
rendezése ilyen módon. Hiszen ott pontosan erre, ilyen jellegű segítségre azért nagy
szükség van, hiszen ott elég sok probléma van. És nyilván, ha be tudunk segíteni
egyébként, akkor pedig meg kell tegyük azért, hogy a közterületekről is ezeket a
gyerekeket, akik kallódnak, nem találják meg a helyüket, mert nincsen olyan más
elfoglaltságuk, amely segítené ezt, akkor ezt felügyelet mellett tudják megtenni. Nyilván a
költségvetést olyan mértékben nem fogja megterhelni, hogy ne legyen tartható. De ez
elkezdődik. Ezért kívánjuk ezt is megtenni, és nyilván nagyon sok olyan programot
kínálnánk – ugye itt ez már nemcsak Őrmezőről szól –, amiben valóban értelmesen tudják
elfoglalni magukat. Ha ez sport, akkor sport, ha foglalkoztatás, akkor szakemberek
bevonásával foglalkoztatás, ennek a korosztálynak igenis szüksége van arra, hogy ilyen
módon segítséget kapjon, és nyilván nem fogja zavarni, de természetesen ezt figyelni
fogjuk, hogy valóban ne zavarja a környezetet. Jankó István bizottsági elnök úr következik.
Jankó István: Én ezt a kezdeményezést roppant jónak tartom. Magam is látom a
munkámból kifolyólag, hogy rengeteg szociálisan, illetve mentálisan sérült gyermek
kallódik, illetve lődörög az utcán, és ez egy nagyon pici kezdeményezés, de kezdetnek
nagyon jó. Én ezt továbbgondolásra ajánlom. Itt a levélben minden megtalálható,
tulajdonképpen azok a kérdések, amiket frakcióvezető úr föltett, tehát ebben a helyiségben
mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok foglalkoznának a gyerekekkel, illetve
szerveznék az ő délutánjaikat. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy ezt egy nagyon jó
kezdeményezésnek tartom, és tovább kellene gondolni, más városrészekben is, ha van rá
lehetőség. Köszönöm.
Hintsch György: Polgármester úrban azért nem múlt el nyomtalanul a 9 év nagypolitika,
mert azért konkrét kérdésekre szeret általánosságban válaszolni, de azért az, hogy
mennyibe kerül, milyen költségvetésből fog ez működni, hány fő lesz ott, milyen nyitva
tartással fog működni, szerintem ezek fontos kérdések. De valóban, ez egy jó előterjesztés
vagy jó elképzelés. Számos kérdés nyitva maradt még, ettől függetlenül támogatjuk, mert
az alapelképzelés jó, csak én azt gondolom, hogy azért egy ilyen beruházásnál vagy
elképzelésnél, projektnél szerintem azért illene egy alaposabb elképzeléssel a Testület elé
állni. De még egyszer mondom, jó az elképzelés, úgyhogy hajrá.
Dr. Hoffmann Tamás: A KözPont Kft. ügyvezető asszonya nyilatkozik erről is, hogy
megnyugtassuk Frakcióvezető urat.
Antal Nikolett: Az idei költségvetésünkbe már egy kicsike lett erre beépítve. A terveink
szerint, és ez az előterjesztésben is szerepel, én úgy gondolkodtam, hogy
mindenféleképpen szükségünk lesz ott egy kiszolgáló személyzetre, tehát kell egy
technikus-gondok, illetve takarító, és első blikkre két fő intézményi pszichológusban
gondolkodtunk, de aztán több szervezettel, több szakemberrel, mentálhigiénés

31

szakemberekkel is, művészetterapeutákkal is egyeztettem, és aztán arra jutottam, hogy nem
biztos, hogy ez lesz a legmegfelelőbb irány. Lehet, hogy egy koordinátorra van ott igazából
szükségünk, aki képes arra, hogy ezeket a kulturális szakembereket, művészetterapeutákat,
mentálhigiénés szakembereket, adott esetben intézményi pszichológusokat valamilyen
módon összefogja és koordinálja.
Dr. Hoffmann Tamás: Ezért van a munkamegosztás.
Antal Nikolett: Tehát ez egy nagyon nehéz projekt, és semmiféleképpen nem szeretnénk
azt, hogy akár én, vagy a KözPont Kft. olyan színben tetszelegjünk, hogy mi értünk ehhez
kifejezetten. Tehát nem ez a szakterületünk. Viszont abban, hogy a megfelelő
szakembereket megtaláljuk, összefogjuk és koordináljuk, illetve a cégen belüli tényleges
szinergiákat a kulturális szakemberekkel kihasználjuk, abban nagyon jók vagyunk. És azt
gondolom, hogy ez egy teszt üzemmód, szépen lépésről lépésre kell majd haladnunk
ahhoz, hogy mondjuk 2020-21-re kiforrjon az, hogy hogyan kell ennek az egész projektnek
kinéznie.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük igazgató asszony alapos és kimerítő válaszát, a
munkamegosztás nagyon fontos. Akkor azt hiszem, hogy elhessegettük a felhőket a kérdés
felől, nyugodtan, bátran megszavazhatja mindenki. Csomagban tudunk-e szavazni az
összes határozatról?
Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti három határozatot
egyben, a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a) a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata között 2014. július 16. napján létrejött és 2017. október 1. napjától a
Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15. szám alatti, 1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben
elhelyezkedő volt stúdióhelyiség 337 m2 nagyságú részével kiegészített üzemeltetési
szerződést a Védőnői Szolgálat alapterülete vonatkozásában 330 m2-re módosítja. A
módosítás az üzemeltetési szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. Felhatalmazza a
Polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának megkötésére. Határidő: 2019.
május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester;
b) a) a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata között 2015. augusztus 1. napján megkötött Ingyenes
használati szerződés 1. pontját kiegészíti a Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15.
szám alatti, 7 m2 nagyságú „átjátszó” helyiségrésszel,
b) a 2018. december 18. napján kelt és 2019. január 1. napján hatályba lépett, a
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata között megkötött Közművelődési megállapodás 4.1. pontját
kiegészíti a Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti, 7 m2 nagyságú
helyiségrésszel,
c) tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 1315. szám alatti, 7 m2 nagyságú helyiségrész a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és
Média Kft. telephelyei közé 2019. április 1. napjától felvételre kerüljön,
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d) felkéri a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetőjét az
Alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó
szerződések aláírására. Határidő: 2019. május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester;
c) a) a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata között 2015. augusztus 1. napján megkötött Ingyenes
használati szerződés 1. pontját kiegészíti a Budapest XI. kerület, Neszmélyi út 36. szám
alatti, 211 m2 nagyságú helyiséggel,
b) a 2018. december 18. napján kelt és 2019. január 1. napján hatályba lépett, a KözPont
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata között megkötött Közművelődési megállapodás 4.1. pontját kiegészíti a
Budapest XI. kerület, Neszmélyi út 36. szám alatti, 211 m2 nagyságú helyiséggel,
c) tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XI. kerület, Neszmélyi út 36. szám
alatti, 211 m2 nagyságú helyiség a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
telephelyei közé 2019. április 1. napjától felvételre kerüljön,
d) felkéri a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetőjét az
Alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó
szerződések aláírására. Határidő: 2019. május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
39/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy
határozott, hogy
a)

a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. és
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
között 2014. július 16. napján létrejött és 2017.
október 1. napjától a Budapest XI., Csíkihegyek u.
13-15. szám alatti, 1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben
elhelyezkedő volt stúdióhelyiség 337 m2 nagyságú
részével kiegészített üzemeltetési szerződést a
Védőnői Szolgálat alapterülete vonatkozásában 330
m2-re módosítja.
A módosítás az üzemeltetési szerződés egyéb
rendelkezéseit nem érinti.
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Felhatalmazza a Polgármestert az
szerződés módosításának megkötésére.

üzemeltetési

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
b)

a)

a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és
Média Kft. és a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata között 2015. augusztus
1. napján megkötött Ingyenes használati
szerződés 1. pontját kiegészíti a Budapest XI.
kerület, Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti, 7
m2 nagyságú „átjátszó” helyiségrésszel,

b)

a 2018. december 18. napján kelt és 2019. január
1. napján hatályba lépett, a KözPont Újbudai
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
között
megkötött
Közművelődési megállapodás 4.1. pontját
kiegészíti a Budapest XI. kerület, Csíkihegyek
utca 13-15. szám alatti, 7 m2 nagyságú
helyiségrésszel,

c)

tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a
Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15.
szám alatti, 7 m2 nagyságú helyiségrész a
KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és
Média Kft. telephelyei közé 2019. április 1.
napjától felvételre kerüljön,

d)

felkéri a KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetőjét az
Alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a vonatkozó szerződések
aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

c) a)

a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és
Média Kft. és a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata között 2015. augusztus
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1. napján megkötött Ingyenes használati
szerződés 1. pontját kiegészíti a Budapest XI.
kerület, Neszmélyi út 36. szám alatti, 211 m2
nagyságú helyiséggel,
b)

a 2018. december 18. napján kelt és 2019. január
1. napján hatályba lépett, a KözPont Újbudai
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. és a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
között
megkötött
Közművelődési megállapodás 4.1. pontját
kiegészíti a Budapest XI. kerület, Neszmélyi út
36. szám alatti, 211 m2 nagyságú helyiséggel,

c)

tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a
Budapest XI. kerület, Neszmélyi út 36. szám
alatti, 211 m2 nagyságú helyiség a KözPont
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
telephelyei közé 2019. április 1. napjától
felvételre kerüljön,

d)

felkéri a KözPont Újbudai Kulturális,
Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetőjét az
Alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a vonatkozó szerződések
aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 9./ PONTJA:

Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú
közterület parkolóként való hosszú távú
közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. A hosszú távú használat 5 évet
jelent, és az A) változatot javasolja a Gazdasági Bizottság, 420 ezer Ft + Áfa / év
közterület-használati díjjal. 13-an egyhangúlag megszavazták a GB-ben.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti A) határozati
javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
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Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú,
534 m2 nagyságú közterületen a Salus Orthopedtechnika Kft. részére a 2019. május 1. és
2024. április 30. közötti időszakban a közterület parkolóként történő használatát a
Gazdasági Bizottság javaslata alapján 420.000 Ft + Áfa/év közterület-használati díj
megfizetésével engedélyezi. Határidő: 2019. május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
40/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a
Budapest XI., Dombóvári út (3925/4) hrsz.ú, 534 m2 nagyságú közterületen a Salus
Orthopedtechnika Kft. részére a 2019. május
1. és 2024. április 30. közötti időszakban a
közterület parkolóként történő használatát a
Gazdasági
Bizottság
javaslata
alapján 420.000 Ft + Áfa/év közterülethasználati díj megfizetésével engedélyezi.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 10./ PONTJA:

A 105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: A határozatnak a határidejét toljuk ki 2019. augusztus 31-ig, ez az
ingatlanok összevonására vonatkozik. GB és PJB megtárgyalta.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Budapest XI., Budaörsi út 2802/6 helyrajzi számon
kialakuló ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának térítésmentes tulajdonba adásáról
szóló 105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozatát akként módosítja, hogy a telekalakítást
követően kialakuló 2802/6 hrsz.-ú. „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.177 m2
nagyságú ingatlan 521/1177 tulajdoni hányadát ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába
adja közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. A közfeladat megnevezése: A
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közfeladat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés h)
pontja és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 25. § (1)
bekezdésében meghatározott, az országos törzshálózati vasúti pályák és tartozékaira
irányuló vagyonkezelési és vagyonműködtetési tevékenység. A telekalakítást követően
kialakuló 2802/6 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1.177 m2 nagyságú
ingatlan 521/1177 tulajdoni hányada nem tartozik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonába. Az ingyenes vagyonátadás az Önkormányzat kötelezően ellátandó
feladatainak ellátását nem veszélyezteti. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának
biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez
nem szükséges. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására,
melynek szerződéskötési határidejét 2019. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: 2019. augusztus 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített
szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
41/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel –
úgy határozott, hogy a Budapest XI., Budaörsi
út 2802/6 helyrajzi számon kialakuló ingatlan
önkormányzati
tulajdoni
hányadának
térítésmentes tulajdonba adásáról szóló
105/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozatát akként
módosítja, hogy a telekalakítást követően
kialakuló 2802/6 hrsz.-ú. „kivett beépítetlen
terület” megnevezésű, 1.177 m nagyságú
ingatlan
521/1177
tulajdoni
hányadát
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
A közfeladat megnevezése:
A közfeladat a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés h) pontja
és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 25. § (1) bekezdésében
meghatározott, az országos törzshálózati vasúti
pályák és tartozékaira irányuló vagyonkezelési
és vagyonműködtetési tevékenység.
2
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A telekalakítást követően kialakuló 2802/6
hrsz.-ú,
„kivett
beépítetlen
terület”
megnevezésű, 1.177 m nagyságú ingatlan
521/1177 tulajdoni hányada nem tartozik a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
Önkormányzat
forgalomképtelen
törzsvagyonába.
Az ingyenes vagyonátadás az Önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem
veszélyezteti. A nemzeti köznevelésről szóló
törvényben meghatározott önkormányzati
köznevelési
feladathoz
vagy
ezek
finanszírozási forrásának biztosításához, vagy
az önkormányzati költségvetési bevételi
előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.
Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó
megállapodás
aláírására,
melynek
szerződéskötési határidejét 2019. augusztus 31.
napjáig meghosszabbítja.
2

Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 11./ PONTJA:

Budapest XI. kerület, Csíkihegyek utca 13-15.
szám alatti volt judo helyiség vagyonkezelési
szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: 10 négyzetméterről beszélünk. Két bizottság tárgyalta meg.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és
az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. között 2017. június 19. napján létrejött és 2017. június
1. napjától hatályos, a Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15. szám alatti, 1782/21 hrsz.-ú
iskolaépület 148,5 m2 alapterületű helyisége (volt judo helyiség) vonatkozásában
megkötött vagyonkezelési szerződés III.1. pontját 2019. április 1. napjától a 10 m2
alapterületű vizesblokk helyiséggel kiegészíti. A vagyonkezelésbe kerülő ingatlan
nyilvántartási értéke: Felépítmény: bruttó 509.903,- Ft, Értékcsökkenés: 141.395,- Ft,
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Összesen: nettó 368.508,- Ft. Felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelési szerződés
kiegészítésének megkötésére. Határidő: 2019. május 31. , felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
42/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata és az Újbuda Sportjáért
Nonprofit Kft. között 2017. június 19. napján
létrejött és 2017. június 1. napjától hatályos,
a Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15. szám
alatti, 1782/21 hrsz.-ú iskolaépület 148,5 m
alapterületű helyisége (volt judo helyiség)
vonatkozásában megkötött vagyonkezelési
szerződés III.1. pontját 2019. április 1.
napjától a 10 m alapterületű vizesblokk
helyiséggel kiegészíti.
A
vagyonkezelésbe
kerülő
ingatlan
nyilvántartási értéke:
Felépítmény: bruttó 509.903,- Ft,
Értékcsökkenés: 141.395,- Ft,
Összesen: nettó 368.508,- Ft.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
a
vagyonkezelési szerződés kiegészítésének
megkötésére.

2

2

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 12./ PONTJA:

BudaPart fejlesztési területen elhelyezkedő
magánutak közhasználat céljára történő átadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés?
Hintsch György: A bizottsági ülésen már fölmerült, és ha jól tudom, a Gazdasági
Bizottság ülésén is erre kaptak megnyugtató választ a kollégák, de Polgármester úrtól is
szeretném kérdezni: jól értem azt, ugye, hogy ha közcélú megnyitásról van szó, és az
előterjesztés valamelyik részében beléptető rendszerről van említés, akkor nem lesz
semmilyen beléptető rendszer, meg ez egy teljesen nyitott, és nem a város a városban lesz
ez a kis városrész? Tehát oda szabadon bárki, bármikor bemehet. Nyilvánvaló, hogy a
gépkocsiforgalom korlátozva lesz, de a beléptető rendszer alatt nem azt kell érteni, hogy
csak azok mehetnek be, akik ott laknak mondjuk?
A másik, hogy ezt az 5 évet nem teljesen értem, vagy nem teljesen értek vele egyet. Ha jól
értem, ez 5 évig, illetve tetszőlegesen 5 évre még meghosszabbítható. De most elkezdődik
ez a beruházás, 5 év alatt egy ilyen 100 milliárdos beruházásnál, nem tudom, hány száz
vagy hány ezer lakásnál, meg hány tízezer négyzetméter irodánál azokat az elkészült utakat
– elképesztő állapotok lesznek ott, feltételezem, 5 év múlva, amikor ezek a teherautók
majd ott végigmasíroznak – és utána 5 év múlva mi át fogjuk venni, vagy vissza fogjuk
venni, és onnantól kezdve a fenntartás, meg a felújítás, meg a kátyúzás az mind a mi
feladatunk lesz? Nem az lenne a normális, hogy akkor ezt a beruházó vagy a projektcég
folyamatosan csinálja? Ráadásul, hogyha az ő tulajdonában van? Ez bizonytalanság
bennem, hogy finoman fogalmazzak.
Dr. Hoffmann Tamás: Mindjárt nem lesz bizonytalanság. Büki László igazgató úrék, ő
maga tárgyalta ezt az egész ügyet, tehát ő a legautentikusabb válaszadó ebben a kérdésben.
Át is adom a szót neki.
Büki László: Ez a beléptető rendszer azt jelenti, hogy illetéktelenek gépjárművel ne
tudjanak behajtani a területre. Nyilván gyalogosközlekedés bárki számára biztosított, tehát
nem lesz lezárva. Ez gyakorlatilag azt zárja ki, hogy akik nem ott laknak, azok ne tudjanak
egyébként ott parkolni szabálytalan módon. Igazából ez a célja a beruházónak. Amúgy is
itt egyébként közterületi parkolóhelyek nem kerülnek kialakításra, nem az a cél, hogy
ellepjék ezt a városrészt a felszínen parkoló autók, tehát itt megfelelő darabszámú parkoló
kerül kialakításra.
Amúgy a beruházást úgy ütemezi a beruházó cég, hogy azok a területek, amelyek így
elkészülnek, és átadásra kerülnek közhasználatra, ott már semmilyen építési forgalom nem
fog zajlani, tehát azok teljesen az oda már beköltöző lakók használatába kerülnek átadásra,
és ott tehergépjármű-, építési forgalom nem fog zajlani. Tehát az, hogy ezek tönkremennek
5 év alatt, ez így ilyen formában kizárt.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom
meg.
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Hintsch György: Inkább a kérdéseket folytatnám. Az továbbra is bizonytalanság, hogy ha
lejár ez az 5 éves szerződés, és ugyebár ez csak kölcsönös szándék esetén hosszabbítható
meg, akkor az 5 év lejárta után mi történik? Akkor ezeknek a magánutaknak a felújítása,
karbantartása, síkosságmentesítése kinek a feladata lesz? Az Önkormányzaté, vagy
értelemszerűen azé, aki a tulajdonosa ezeknek az utaknak?
Büki László: Akkor szintén le kell ülni és meg kell tárgyalni ezt az ügyet. Ez egy érdekes
kérdés, mert nyilván ez nem közterület lesz, csak közhasználatra átadott, tehát nyilván
ilyen szempontból alapvetően, ha a beruházó ezt nem vállalja, és itt nyilván az az egészben
a kérdés, hogy ha a beruházás befejeződik, akkor nyilvánvalóan a beruházó cég – ez egy
projekttársaság – alapvetően meg is fog szűnni. Tehát nyilvánvalóan akkor majd, és
nyilván időközben is végig kell tárgyalni az ott kialakuló társasházközösségekkel, illetve a
beruházóval, hogy hogyan tudjuk ezeket a kérdéseket megfelelőképpen szabályozni. Arról
már tárgyaltunk, hogy a zöldfelületek fenntartása mindenképpen valami társulásnak a
feladata lesz, azaz a több társasház együttes módon kell, hogy megállapodjon a
zöldfelületek fenntartása tekintetében. Amúgy azt hozzá kell tennem, hogy alapvetően a
közterületeknek a fenntartása – beleértve gyakorlatilag az épületek előtti járdafelületeket,
zöldfelületeket – mindig az ingatlantulajdonos feladata. Tehát ez egy alap szabály, ebből
indulunk ki. Ebből az aspektusból kell majd megnézni azt, hogy ez a fenntartás, hogy a
megfelelő közúti minőséget fenn tudjuk hosszú távon tartani, akkor a vonatkozó
jogszabályok, kötelezettségek alapján milyen módon fogunk majd megállapodni a már
kialakult társasházi közösségekkel.
Csernus László: Ebben az ügyben eddig nyilvánvaló, hogy 5 évre kötjük a szerződést.
Hogyha ez megszűnik, akkor beáll az eredeti állapot, vagy újra magánútként működik,
tehát hogyha azt szeretné majd a beruházó, hogy ezt mi hosszú távon kezeljük, vagy
valamilyen módon együttműködjünk, akkor le kell ülni és meg kell állapodni velünk. 5 év
múlva vagy meghosszabbítjuk 5 évvel ezt a szerződést, vagy pedig majd utána történik egy
újabb tárgyalás, és akkor megtudjuk a dolgokat. Alapvetően tudjuk, hogy azért kerülnek
általában átadásra ezek az utak egy-egy beruházónál, merthogy a közműcégek azok, akik
ragaszkodnak ehhez, de ugye általában csak olyan utak alá helyeznek el közműveket,
amelyek az Önkormányzatnak a tulajdonában, vagy kezelésében, vagy valamilyen
ráhatásában vannak. Nagyon ódzkodnak attól a közműcégek, hogy magánutak alá olyan
berendezéseket vagy tereptárgyakat tegyenek, amelyekhez aztán a későbbiekben
valamilyen nehezebb úton-módon fognak tudni hozzájutni, másként tudják majd javítani,
úgyhogy számukra is ez egy biztonság, hogy az Önkormányzat ebben az üzemeltetésben
vagy fenntartásban valamilyen módon benne van. Tulajdonképpen ennyi ennek az
egésznek az egyszerűsége, hogy erről most is beszélünk és tárgyalunk. Én azt gondolom,
hogy valóban, hogyha 5 év után lejár ez a szerződés, akkor lehet, hogy meg kell nézni,
vagy újra kell gondolni. Ha megfelelően működött a szerződés, és mind a két fél számára
úgymond kölcsönösen elfogadható volt, akkor folytassuk, ha nem, akkor pedig újra kell
gondolni.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm, akkor a vitát lezárom.
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Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint:
„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a Kopaszi Gát Kft.-vel 2019.
április 1. napjától 2024. március 31. napjáig tartó határozott időre megállapodást köt a
Budapest XI. kerület, 4042/115, 4042/117, 4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129,
4042/131, 4042/134, 4042/138, 4042/145, 4042/147, 4042/154, 4042/156, 4042/157,
4042/159 helyrajzi számú kivett magánutak, továbbá ingatlan-nyilvántartási bejegyzést
követően a Budapest XI. kerület, 4042/164, 4042/166, 4042/169, 4042/171 helyrajzi számú
kivett magánutak térítésmentes haszonkölcsönbe vételéről. A megállapodás egy
alkalommal, a szerződéses feltételek maradéktalan teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli
beleegyezésével további 5 évvel meghosszabbítható. Felkéri a Polgármestert a
közhasználat céljára történő átadásról szóló megállapodás aláírására. Határidő: 2019.
május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás
következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
43/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7
tartózkodással úgy határozott, hogy Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
a Kopaszi Gát Kft.-vel 2019. április 1.
napjától 2024. március 31. napjáig tartó
határozott időre megállapodást köt a
Budapest XI. kerület, 4042/115, 4042/117,
4042/123, 4042/126, 4042/127, 4042/129,
4042/131, 4042/134, 4042/138, 4042/145,
4042/147, 4042/154, 4042/156, 4042/157,
4042/159 helyrajzi számú kivett magánutak,
továbbá ingatlan-nyilvántartási bejegyzést
követően a Budapest XI. kerület, 4042/164,
4042/166, 4042/169, 4042/171 helyrajzi
számú kivett magánutak térítésmentes
haszonkölcsönbe vételéről.
A megállapodás egy alkalommal, a
szerződéses
feltételek
maradéktalan
teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli
beleegyezésével
további
5
évvel
meghosszabbítható.
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Felkéri a Polgármestert a közhasználat
céljára történő átadásról szóló megállapodás
aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 13./ PONTJA:

Pályázat
kiírása
az
Újbudai
Bölcsődei
Intézmények vezetői álláshelyére
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi
út 46-48.) intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételével és a pályázati
eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, továbbá a pályázatot
véleményező eseti bizottság tagjainak kijelölésére. Határidő: 2019. március 31., felelős:
dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
44/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az
Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119
Budapest,
Tétényi
út
46-48.)
intézményvezetői álláshelyére pályázatot ír
ki
a
határozat
melléklete
szerinti
tartalommal.
Felkéri a Polgármestert a pályázati felhívás
közzétételével és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggő intézkedések
megtételére,
továbbá
a
pályázatot
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véleményező
kijelölésére.

eseti

bizottság

tagjainak

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 14./ PONTJA:

Sasadi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ezt is gyorsított eljárásban tárgyaljuk. A módosítás azért válik
szükségessé, mert az újonnan átépítendő Törcsvár utcai óvodában 60 új férőhely lesz
létrehozva. Ehhez van-e hozzászólás?
Gajárszki Áron: Csak egy rövid kérdés: bölcsődei férőhelyeket is fejlesztünk a
környéken, vagy arra nem szántunk forrást, illetve figyelmet? Merthogy amennyire tudom,
a kerület egésze bölcsődei férőhelyhiánnyal küzd, feltételezem, hogy akkor itt is lesz ilyen
kérdés.
Dr. Hoffmann Tamás: Ez így nem egészen pontos, tehát nem küzd férőhelyhiánnyal. Van
olyan terület, ahol ráfér a kerületre, ha még létrehozásra kerül bölcsődei férőhely, ami
egyébként meg is fog történni a Gellérthegy tekintetében és Albertfalva tekintetében is. Az
előző testületi ülésen fogadtuk el azt a fejlesztési tervet, a körülbelül 100 millió forintos
önrész hozzáadását a bölcsődei rendszer fejlesztéséhez.
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
Előző testületin. Nem Sasadról van szó. Ahol nem szükséges, nincs igény, ott minek
fejlesszünk? Ott fejlesztünk, ahol kell, Képviselő úr.
További hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első
határozati javaslatot, a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. szeptember 1-jei hatállyal
- a Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.)
férőhelyszámát 116-ról 176-ra emeli,
- a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4/b) módosító, valamint egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: 2019.
augusztus 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű
szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2019. (III. 21.) határozata a Sasadi Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel
– úgy határozott, hogy 2019. szeptember 1jei hatállyal
- a Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda
telephely (1112 Budapest, Törcsvár u. 1923.) férőhelyszámát 116-ról 176-ra emeli,
- a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka
Gábor utca 4/b) módosító, valamint egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti második határozati
javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. szeptember 1-jétől a Sasadi Óvoda
Törcsvár Utcai Óvoda telephely (1112 Budapest, Törcsvár u.19-21.) engedélyezett
álláshelyeinek számát 4 fő óvodapedagógussal, 1 fő pedagógiai asszisztenssel, 2 fő
dajkával és 1 fő takarítóval megemeli. A státuszok betöltéséhez szükséges anyagi fedezetet
7.337.000.- Ft összegben a 2019. évi költségvetés gazdálkodási céltartalék sora terhére
biztosítja. A továbbiakban a státuszbővítés anyagi fedezete a mindenkori intézményi
költségvetésben kerül tervezésre. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2019. augusztus 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”.
Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
46/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy
2019. szeptember 1-jétől a Sasadi Óvoda
Törcsvár Utcai Óvoda telephely (1112
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Budapest, Törcsvár u.19-21.) engedélyezett
álláshelyeinek
számát
4
fő
óvodapedagógussal, 1
fő pedagógiai
asszisztenssel, 2 fő dajkával és 1 fő
takarítóval megemeli.
A státuszok betöltéséhez szükséges anyagi
fedezetet 7.337.000.- Ft összegben a 2019.
évi költségvetés gazdálkodási céltartalék sora
terhére biztosítja.
A továbbiakban a státuszbővítés anyagi
fedezete
a
mindenkori
intézményi
költségvetésben kerül tervezésre.
Felkéri a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 15./ PONTJA:

Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő

Dr. Hoffmann Tamás: Ezt is gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Előterjesztő Gajárszki
Áron. Képviselő úr kívánja-e kiegészíteni?
Gajárszki Áron: Elég rég volt már, hogy saját előterjesztéssel álltam a Testület elé, és ezt
is igyekeztem azért úgy csomagolni, hogy meggyőzni egy-egy – hogy mondják ezt? – a
legnagyobb frakcióból származó képviselőt, hogy támogassa vagy akár névvel is vállalja
ezt az előterjesztést. Ezt sajnos, nem sikerült, úgyhogy túl nagy bizodalmam nincs arról,
hogy ezt sikerül ma elfogadnunk. Mindenesetre ami a lényeget illeti: most már kifelé
megyünk a fűtési szezonból, tehát feltehetőleg most nem lesz szén-monoxid-mérgezéses
eset Újbudán a következő 1-2 hétben, amíg még a fűtési szezon tart bizonyos lakásokban,
viszont ahogy írtam is, azért ez egy elég rendszeresen visszatérő probléma, és a kerületben
a saját ingatlanjaink révén is érintettek vagyunk, tehát ez valamilyen szinten a saját
felelősségünk is. Illetve aminek jelentősége van, az az, hogy nagyon sokan nem is tudnak a
problémáról még a mai napig, bár minden évben elég sok halálos áldozatot követel ez a
kérdés. És olyan szinten személyesen is érintett vagyok, hogy én is annak idején
egyetemistaként vesztettem így el csoporttársamat, hogy egyik nap nem jött be, és
mondták, hogy azért, mert egy elég rosszul kialakított fűtési rendszerű albérletben lakott.
Budapesten azért elég sok egyetemista lakik ma is albérletekben, ilyen 30
négyzetméteresekben is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy állandó probléma, és én
abban kérném a Testületet, hogy három döntési pontot határoztam meg, amik egymásra
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épülnek. Az 1. pont: gyakorlatilag csak a saját tulajdonunkban lévő szociális, illetve egyéb
költségalapú bérlakásoknak a felszerelését egy ilyen szén-monoxid-mérővel
finanszíroznám. A 2. kicsit kibővítené: akik szociális támogatásban részesültek 2018-ban,
ők is kapnának ebben az esetben ilyen mérőt. A 3. pont pedig egy pályázati rendszerben az
újbudai időseknek is lehetővé tenné azt, hogy hozzáférjenek ehhez egy egyszerűsített
pályázati rendszerben. Én ettől fáztam a legjobban, de meggyőztek a Hivatal képviselői,
hogy ezt lehet olyan egyszerűen kiírni, hogy ez ne legyen visszatartó erő. Ezzel
kapcsolatban kicsit szkeptikus vagyok. Igazság szerint én arra kérek mindenkit, hogy
támogassa mindhárom határozati javaslatot. Hallottam róla, hogy merültek már föl egyéb
javaslatok itt a FIDESZ-KDNP frakcióban, én nyitott vagyok rá. Gyakorlatilag bármilyen
kompromisszumra nyitott vagyok, hogyha ezt a javaslatot el tudjuk fogadni – kivéve az
elvtelen kompromisszumokat –, de alapvetően azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak
közös érdeke, és amennyire Polgármester úr szavaiból kivettem az előzetes beszélgetéseink
során, ő is tudja ezt a dolgot támogatni. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most mi a
jelenlegi álláspont ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Hozzászólások következnek, először dr.
Molnár László alpolgármesteré a szó.
Dr. Molnár László: Tisztelt Képviselő úr, itt az előzetes megbeszéléseken sorozatosan be
lettem hivatkozva, hiszen Gajárszki úr tőlem kérte ezeket az adatokat, amiket
természetesen egyébként, hogyha nem hozzám fordul, akkor a Hivatal ugyanígy
szolgáltatja Önnek. De alapvetően nincs ezzel nekünk semmi problémánk, sőt nagyon
fontos, és nagyon örülök annak, hogy Gajárszki úr a biztonságot ilyen szempontból is
előtérbe helyezi, hiszen legyünk őszinték, a biztonság az általános közérzetnek egy nagyon
fontos fokmérője, és akár a közlekedésbiztonságról, akár a közbiztonságról, akár a
biztonság bármely vetületéről beszélgetünk, akkor nagyon helyes az, hogyha az
Önkormányzat ebben részt vesz. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy itt az
előterjesztésben azért számos olyan kérdés merül föl részemről, illetve mások részéről is,
amikre megmondom őszintén, nem tudom a pontos választ. Ha jól tudom, például a
legegyszerűbb és leggyorsabb információ, a tegnapi gazdasági bizottsági ülésen egy nem
kormánypárti képviselő azt vetette föl, hogy egyébként ennél lényegesen olcsóbban is be
lehet szerezni ilyen típusú mérőeszközöket. Ugye, Ön is a 6400 forint nettót jelölte meg, és
azt említette, hogy ez egy 30%-os kedvezmény a 9000 forinthoz képest. Azért, hogyha
ehhez hozzáadjuk az áfát, akkor az a 30% kb. olyan 6-7 százalékra csökken, tehát azért itt
nem kis pénzekről beszélgetünk. És én azt gondolom, hogy át kell azt is gondolni, hogy
szabad-e ebből automatizmust csinálni. Tehát megengedhetjük-e azt, hogy ahogy Ön is
említette, hogy ez alapvetően nemcsak pénzügyi kérdés, hanem inkább egy társadalmi
felhívásnak a kérdése, hogy igenis, ezzel kell foglalkozniuk az embereknek. Nem vagyok
abban biztos, hogy ha valaki ezt automatizmusként megkapja, akkor ő egyébként ezt fel is
fogja szerelni a lakásába, üzemeltetni fogja és használni is fogja. Tehát azt gondolom, hogy
ezeknek is az utánkövetését érdemes átgondolni, hogy mondjuk az önkormányzati lakásba
ha valaki ilyet kap automatizmusként, akkor egyébként tudjuk-e azt biztosítani, hogy akár
a bérleményellenőrzések során is ezt megnézzék a kollégák, hogy egyébként igen, ezt
használják, fel van szerelve. Azért nem akarok általánosítani, és elnézést kérek előre is
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mindenkitől, de pontosan azért, hiszen itt egy 6-7-8-9 ezer forintos készülékről van szó, és
ismerjük azt a rossz beidegződést, hogy ha ezt valaki ingyen megkapja, akkor egész
pontosan arra fogja-e használni, amire ez hivatott, vagy pedig esetleg a Vaterán utána
korlátlan mennyiségben viszonylag olcsón hozzá lehet jutni ezekhez a készülékekhez.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket is ki kell pontosan dolgozni, hogy mi az, ami
érdekeltté teszi az embereket abban, hogy egyébként, hogyha ők ehhez valamilyen
kedvezményes formában hozzájutnak, akkor ezt használják is. És ezzel elárultam azt is,
hogy én nem feltétlen fogom azt támogatni, hogy ezt ingyenesen megkapják. Ahhoz, hogy
egy jelképes összegért kaphassák meg ezt az önkormányzati ingatlanban élők, illetve a
kerületben élők, az már számomra egy sokkal elfogadhatóbb gondolatmenet. Arról nem is
beszélve, hogy ennek majd még az adóvonzatát is meg kell vizsgáltatni, hogy a személyi
jövedelemadó hatálya alá esik-e ez a történet, vagy nem, be kell emeljük a szociális
rendeletünkbe, és akkor biztos, hogy nem esik az szja törvény hatálya alá. Ezek olyan
pénzügytechnikai kérdések, amelyekre bevallom, én nem fogom tudni megadni a választ.
Ezt a pénzügyesekkel kell lekonzultálni. Még egyszer: én azt gondolom, hogy ez egy
nagyon fontos és nagyon helyes felvetés, és ezzel foglalkozni kell. Zárójelben jegyzem
meg, hogy azt azért gondolom, Képviselő úr sem gondolja, hogy 2 héten belül ennyi
készüléket be lehet szerezni és föl is lehet szerelni. Tehát az, hogy ez a mostani fűtési
szezonban nem tud megvalósulni – április 15-e úgy tudom, a fűtési szezon vége –, azért az
egészen nyilvánvaló, hogy addig ez a projekt nem tud megvalósulni. Ugyanakkor az, hogy
ez az őszi fűtési szezonra valamilyen formában elinduljon, és a nyár folyamán ez a projekt
életre keljen, ezt én nagyon támogatandónak gondolom, de zárójelben még azt is ki kell
találjam, hogy egyébként ezt az Önkormányzat miből fogja finanszírozni, mert Képviselő
úr – teljesen jogosan – beírja gond nélkül a 17 millió forintot, csak utána ezt nekem kell
kitalálni, hogy egyébként azt miből fogjuk megoldani. Nagyon leegyszerűsítve: ezt
valahonnan máshonnan értelemszerűen majd át kell csoportosítani, hogyha ezt a pályázatot
egyébként elindítja az Önkormányzat.
Úgyhogy én ezekkel a gondolatokkal és ezekkel a félelmekkel és kérdésekkel együtt
beadok egy módosító javaslatot a napirendi ponthoz, amely módosító javaslat egy ügyrendi
típusú javaslat inkább, hogy jelen pillanatában és jelen előkészítettségénél fogva ezt
vegyük le, és egy záros határidőn belül, én azért írnám a 6 hónapot, mert azt pont úgy
számoltam ki, hogy az pont szeptemberre jönne ki. Szeptemberig mindenképpen lesz annyi
képviselő-testületi rendes ülés, amire ezt vissza lehet hozni, mert azt gondolom, hogy ezt
nem is rendkívüli ülésre kell behozni, de hogy szeptemberig erre a témára térjen vissza a
Képviselő-testület, és egy előterjesztést hozzon be újra a Testület elé. Köszönöm szépen.
Gajárszki Áron: Úgy látom, egyéb hozzászólás híján akkor egy dialógussá változott ez a
történet, ami egyébként … ó, Hintsch György is bejelentkezett, akkor még nem
zárszavazok. Akkor csak reagálok, hogy a 6 hónap kicsit ijesztő, mert ugye gyakorlatilag
ezzel kicsúszunk, a következő ciklusra csúszik át a dolog, de ami a komolyabb probléma,
az az, hogy a fűtési szezonba bele fogunk csúszni. Tehát nekem az a tapasztalatom, az első
előterjesztésem pont a hajléktalanság csökkentése, illetve kezelése Újbudán volt, és ott is
azt hiszem, hoztunk egy határozatot, hogy egy kicsit ezt így napolgassuk, pont ugyanúgy
érdekes módon dr. Molnár Lászlóval volt akkor is egy kisebb csörtém, és aztán a végén,
talán egy évvel később született arról valami érdemleges döntés, hogy akkor a Máltai
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Szeretetszolgálatnak megemeltük a támogatását, hogy több ellátást biztosítsunk ilyen éjjeli
melegedő helyekre. Tehát még egy ilyen elkülönített éjszakai menedékhelyet akkor nem
létesítettünk. De hogy a témához visszakanyarodjak, a határidő az május 31. Tehát senki
nem gondolta, hogy a következő hetekben kéne itt most nekiállni felszerelni még gyorsan,
vad tempóban, és én teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy igen, legyen valami ára ennek,
illetve értelemszerűen vissza kell ellenőrizni ezeket. Én azt gondolom, hogy a Hivatal azért
van, hogy végezze a munkáját, és ezeket a részleteket május 31-ig hogyha muszáj, akkor
bőven ki lehet dolgozni, hiszen ez több mint 2 hónap. Én azt látom, hogy elkezdtünk kicsit
szőrszálhasogatni. A FŐKÉTÜSZ nem véletlenül támogatja mondjuk ezeknek a
készülékeknek a beszerzését. Kétségtelen, hogy az egy jó javaslat, hogy nézzük meg, hogy
hasonló műszaki színvonalú készülékek vannak-e jobb áron. Én most egy ilyen
referenciaként vettem a FŐKÉTÜSZ-t, hiszen mégiscsak ők a hatóság a
kéménytechnikában. Viszont a másik oldalról tényleg azt látom, hogy ha ezt most ilyen
hosszú időre elnapoljuk, tehát még azt tudom támogatni, hogy 1-2 hónapot, hogyha úgy
érzi az Alpolgármester úr, akkor annyit napoljunk rajta, de egyszerűen a 6 hónappal az a
baj, hogy végtelenül megcsúszunk, és biztos, hogy bele fogunk akkor érni a fűtési
szezonba. Ez szerintem egyikünknek sem érdeke, és azt hiszem, hogy egyelőre ennyit
reagálnék erre a kérdésre.
Hintsch György: Nagy részét már elmondta Gajárszki Áron képviselő úr. Én is egy picit
azért ezeket ilyen mondvacsinált indokoknak érzem, bár nagy lépést tettünk előre, hogy
most már legalább egy ellenzéki előterjesztésről tudunk beszélgetni, vitatkozni, tárgyalni,
ez idáig azért nem volt jellemző ebben a ciklusban. Az, hogy szja-vonzata van egy ilyen 89 ezer forintos kis kütyünek, az szerintem könnyen kezelhető – ez egy önkormányzati lakás
felszereltségéhez tartozik, a bojlernek sincs, hogyha beszerelnek egy új bojlert egy
önkormányzati lakásba, szerintem annak sincsen szja-vonzata. Gondolom, egy ilyen szénmonoxid-érzékelőnek sincs. A felszerelés sem egy olyan idő, ez egy ekkora kis valami,
amit pont két csavarral, vagy – pici túlzással – egy százas szöggel föl lehet rakni. Tehát én
azt gondolom, hogy azért Gajárszki Áron képviselő úr elég régóta próbál ebben a dologban
előrelépni, volt idő egyeztetni. Tehát szerintem ez a 6 hónap, ráadásul akkor nemhogy a
következő politikai szezonban, hanem a következő fűtési szezonban se lehet ezt
megcsinálni. Úgyhogy én ezt a 6 hónapot azért igen eltúlzottnak tartom. Tehát azt
javaslom, hogy akkor legalább azt gyorsítsuk föl, hogy 1-2-3 hónapon belül történjen
ebben valami. És csak egy ilyen gonosz, ellenzéki kételyemet fogalmazom meg, hogy
ugye, nem az lesz, hogy itt 2-3, esetleg 6 hónap múlva visszajön dr. Molnár László és dr.
Hoffmann Tamás közös előterjesztésében Gajárszki Áron ötlete? Mert, hogyha igen, akkor
az finoman fogalmazva sem elegáns. Köszönöm szépen.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Mielőtt ilyen nagyívűen átsiklunk afelett, hogy
mondjuk fele áron be lehet szerezni valamit, akkor ez ne legyen ennyire természetes, jó?
Tehát persze, nagyvonalúak vagyunk, Önök most éppen az adófizetők pénzét költik el.
Tehát a fele ár nem az a kérdéskör, hogy ugorjunk át rajta, mint apróságon. A
felszegezhetőség kérdése megint egy más kérdés. Nincs több hozzászólás, tisztelt hölgyeim
és uraim. Dr. Molnár László – más nem tud hozzászólni már.

49

Dr. Molnár László: Bocsánat, akkor egyrészt kérdésem is lenne, de elég egy bólintás is,
ha Gajárszki Áron elfogadja, hogy a 3 hónap az elfogadható-e esetleg? Akkor 3 hónapra
módosítom, tehát természetesen akkor azt mondom, hogy jó, akkor 3 hónap múlva jöjjön
vissza egy ilyen előterjesztés. Nem az önkormányzati lakásoknál lehet szja-vonzata, hanem
az előterjesztés is azt tartalmazza, hogy írjunk ki egy egyszerűsített pályázatot valakinek.
Hogyha ezt pályázati formában valakinek már átadom, nem egy önkormányzati lakásban
élőnek, hanem mondjuk Ön bead egy pályázatot és Ön kapja, akkor ott már felmerülhetnek
ilyen típusú adóvonzatok. Tehát azért mondom, hogy az adóvonzat nem ott van, hogy az
önkormányzati lakásba ezt fölszerelik-e vagy nem. És a felszerelésnél is nekem inkább az
volt a problémám, vagy inkább az a félelmem – még egyszer –, hogy utána ez egyébként
tényleg oda kerüljön, és ne a Vaterára. És akkor azért felolvasnám a pontos módosító
javaslatomat: „A szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán című napirendet vegye le
a Képviselő-testület, és a felmerült kérdések pontosítása után hozza vissza a Képviselőtestület elé. Határidő: 3 hónap.” Köszönöm.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm. Szabó György képviselő úr következik, aztán lezártam
a vitát.
Szabó György: Alapvetően senki nem vitatja, hogy egy jó elképzelés fogalmazódott meg.
Tehát nem az a vita tárgya, hogy mi mennyibe kerül, hanem van egy jó elképzelés, ehhez
pedig a hozzáadott érték alapján gondolom, hogy kellene viszonyulni, és e tekintetben
magam részéről jó javaslatnak tartom azt, hogy igen, ki kell dolgozni a részleteket, mert az
előterjesztő megfogalmazott valamit, de az úgy, abban a formájában nem adaptálható a
rendszerre. Tehát igenis támogatható, amit most Alpolgármester úr megfogalmazott, hogy
3 hónap múlva jöjjön vissza az előterjesztés, és akkor az be van ültetve abba az
eljárásrendbe, a rendeletbe, és teljesen körbe van járva. De a 6 hónap tényleg indokolatlan
volt, és amikor még a 6 hónap tartott, akkor nyomtam gombot. És ha egy ilyen javaslattal,
megint csak azt mondom, ha csak egy újbudai ember életét védjük meg, már megérte.
Dr. Hoffmann Tamás: Teljesen egyetértek Képviselő úrral. A zárszó Gajárszki Áron
előterjesztő képviselő úré.
Gajárszki Áron: A 3 hónap nekem elfogadható. Ugyanakkor szeretném megdicsérni a
Polgármester urat, mert szerintem sokat tanult dr. Simicskó István úrtól, aki az előbb egy
kiváló olyan választ adott nekem, amit méltón tűzhetünk a politikai kommunikáció
zászlajára. Tehát ennél semmitmondóbb választ még nem láttam, és Polgármester úr is
amikor elkezdett arról beszélni, hogy a közpénzről beszélünk – hát, könyörgöm, nincsen
kiírva, hogy 17 millió forintot muszáj elköltenünk, és hogyha fele ennyiből sikerül, a többit
utaljuk át Zuschlag Jánosnak, vagy valami hasonló.
(Derültség a teremben.)
És Rogán Antalnak megosztva.
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
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De ne kanyarodjunk el a témától. Tehát ami a lényeget illeti – ez szerintem egy kicsit
populista megjegyzés volt, hogyha fogalmazhatok ilyen erősen, Polgármester úr –, de hogy
egyébként ami a lényeget illeti, én tudom ezt támogatni, hogy akkor tényleg dolgozzuk ki
ezeket a részleteket, nézzük meg, akár kérjünk be árajánlatot különböző gyártóktól, mert
lehet, hogy be tudunk menni a FŐKÉTÜSZ alá, és valóban az lenne a cél, hogy úgy
csapjunk már bele az őszi, kampányos, utolsó testületi ülésbe, hogy már nem erről fogunk
vitatkozni. Köszönöm szépen.
Dr. Hoffmann Tamás: Hát, ha van egy jó előterjesztés, akkor biztos nem fogunk
vitatkozni, vagy legalábbis akkor más síkra terelődik a vita. Szavazzunk! Először a
módosításról kell dönteni.
Szavazásra teszem fel dr. Molnár László módosító indítványát, miszerint a Képviselőtestület a Szén-monoxid mérgezések megelőzése Újbudán című előterjesztést leveszi a
napirendről, és az a felmerült kérdések pontosítása után kerül vissza a Képviselő-testület
elé 3 hónapon belül. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
47/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással – minősített szótöbbséggel –
úgy határozott, hogy a Szén-monoxid
mérgezések megelőzése Újbudán című
előterjesztést leveszi a napirendről, és az a
felmerült kérdések pontosítása után kerül
vissza a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 16./ PONTJA:

2019. évi közművelődési támogatások
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ez is gyorsított eljárásban tárgyalandó. Hozzászóló nem lévén
csomagban tudunk-e szavazni a határozatokról? Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem
fel az előterjesztés szerinti három határozati javaslatot egyben a következők szerint:
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„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete nélkül úgy
határozott, hogy
a) - jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Zichy SzínMűhely Közhasznú Nonprofit Kft. közötti határozott idejű Közszolgáltatási szerződést a
határozat melléklete szerint;
- 1.500.000,- Ft támogatást biztosít a közszolgáltatási szerződésben vállalt 2019. évi
feladatokhoz a 2019. évi költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék soráról
átcsoportosítással külön soron, a további évek támogatási összegét az Önkormányzat
mindenkori költségvetésében határozza meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2019. április 15., felelős:
dr. Hoffmann Tamás polgármester;
b) jóváhagyja a TEMI Fővárosi Művelődési Házával megkötött és hatályos közművelődési
megállapodás alapján a 2019. évi közművelődési alapszolgáltatások végrehajtásához
szükséges 2.300.000,- Ft támogatási összeget előfinanszírozással a 2019. évi költségvetés
7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás soráról. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
hatályos közművelődési megállapodás 2019. évi részletes feladatait a jóváhagyott
összeggel dolgoztassa ki (megállapodás 1. sz. melléklete) és írja alá. Határidő: 2019. május
31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester;
c) közművelődési/kulturális programokra, működésre támogatást nyújt előfinanszírozással
a 2019. évi költségvetés 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás soráról az alábbiak
szerint:
- Petőfi Musical Stúdió Egyesület részére 1.200.000,- Ft,
- Budai Művészház Alapítvány részére 700.000,- Ft,
- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. részére 3.000.000,- Ft,
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület részére 1.000.000,- Ft,
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft. részére 3.500.000,- Ft,
- Szentimrevárosi Egyesület részére 1.700.000,- Ft,
- Eleven Blokk Művészeti Alapítvány részére 2.500.000,- Ft,
- Kiss Áron Magyar Játék Társaság részére 700.000,- Ft,
- Sensaria Képzőművészeti Egyesület részére 300.000,- Ft.
A 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás sorról hiányzó 200.000,- Ft-ot
átcsoportosítással biztosítja a 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék sorról. Felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Határidő: 2019. május 31., felelős:
dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
48/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy határozott, hogy
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a)

- jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata és a Zichy SzínMűhely Közhasznú Nonprofit Kft. közötti
határozott idejű Közszolgáltatási szerződést a
határozat melléklete szerint;
- 1.500.000,- Ft támogatást biztosít a
közszolgáltatási szerződésben vállalt 2019. évi
feladatokhoz a 2019. évi költségvetés 8.1.1.
Gazdálkodási
céltartalék
soráról
átcsoportosítással külön soron, a további évek
támogatási
összegét
az
Önkormányzat
mindenkori költségvetésében határozza meg.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. április 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

b)

jóváhagyja a TEMI Fővárosi Művelődési
Házával megkötött és hatályos közművelődési
megállapodás
alapján
a
2019.
évi
közművelődési
alapszolgáltatások
végrehajtásához szükséges 2.300.000,- Ft
támogatási összeget előfinanszírozással a 2019.
évi költségvetés 7.8 Közművelődési célú
pénzeszköz átadás soráról.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
hatályos közművelődési megállapodás 2019.
évi részletes feladatait a jóváhagyott összeggel
dolgoztassa ki (megállapodás 1. sz. melléklete)
és írja alá.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

c)

közművelődési/kulturális
programokra,
működésre
támogatást
nyújt
előfinanszírozással a 2019. évi költségvetés 7.8
Közművelődési célú pénzeszköz átadás soráról
az alábbiak szerint:
- Petőfi Musical Stúdió Egyesület részére
1.200.000,- Ft,
- Budai Művészház Alapítvány részére
700.000,- Ft,
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- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.
részére 3.000.000,- Ft,
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület részére
1.000.000,- Ft,
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit
Kft. részére 3.500.000,- Ft,
Szentimrevárosi
Egyesület
részére
1.700.000,- Ft,
- Eleven Blokk Művészeti Alapítvány részére
2.500.000,- Ft,
- Kiss Áron Magyar Játék Társaság részére
700.000,- Ft,
- Sensaria Képzőművészeti Egyesület részére
300.000,- Ft.
A 7.8 Közművelődési célú pénzeszköz átadás
sorról
hiányzó
200.000,Ft-ot
átcsoportosítással
biztosítja
a
8.1.1.
Gazdálkodási céltartalék sorról.
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződések aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 17./ PONTJA:

Alapítványok támogatása
17.1./

Partnervárosi
gyermektáborok
alapítványi támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás
polgármester

17.2./

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány
támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Ehhez van-e hozzászólás?
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. Az első három határozatot tudjuk-e egyben
szavazni?
Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel a napirendi pont 17.1./ alpontjának
előterjesztés szerinti három határozati javaslatát egyben a következők szerint: „Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
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a) - támogatást nyújt előfinanszírozással az Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános
Iskoláért Alapítvány részére az adai gyerekek és kísérőik táborozásának költségeihez
1.565.900,- Ft összegben,
- a támogatási összeget átcsoportosítással biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet 1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb
működési célú pénzeszközök átadása sorról. Határidő: 2019. június 15., felelős: dr.
Hoffmann Tamás polgármester;
b) - támogatást nyújt előfinanszírozással a Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány részére
a nádszegi gyerekek, és kísérőik táborozásának költségeihez 1.952.450,- Ft összegben,
- a támogatási összeget átcsoportosítással biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet 1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb
működési célú pénzeszközök átadása sorról. Határidő: 2019. június 15., felelős: dr.
Hoffmann Tamás polgármester;
c) - támogatást nyújt előfinanszírozással a Vándormadár Alapítvány részére a benei és
marosvásárhelyi gyerekek és kísérőik táborozásának költségeihez 2.158.000,- Ft
összegben,
- a támogatási összeget átcsoportosítással biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet 1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb
működési célú pénzeszközök átadása sorról. Határidő: 2019. június 15., felelős: dr.
Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
49/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül úgy határozott, hogy
a)

- támogatást nyújt előfinanszírozással az
Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános
Iskoláért Alapítvány részére az adai gyerekek
és kísérőik táborozásának költségeihez
1.565.900,- Ft összegben,
a támogatási összeget átcsoportosítással
biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet
1.03.04. Táboroztatás
dologi
kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15.
Egyéb működési célú pénzeszközök átadása
sorról.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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b)

- támogatást nyújt előfinanszírozással a
Iskolánkért,
Gyermekeinkért
Alapítvány
részére a nádszegi gyerekek, és kísérőik
táborozásának költségeihez 1.952.450,- Ft
összegben,
- a támogatási összeget átcsoportosítással
biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet 1.03.04. Táboroztatás dologi
kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15.
Egyéb működési célú pénzeszközök átadása
sorról.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

c)

- támogatást nyújt előfinanszírozással a
Vándormadár Alapítvány részére a benei és
marosvásárhelyi
gyerekek
és
kísérőik
táborozásának költségeihez 2.158.000,- Ft
összegben,
a támogatási összeget átcsoportosítással
biztosítja a 2019. évi költségvetési rendelet 5.
melléklet 1.03.04. Táboroztatás dologi
kiadások soráról átcsoportosítással az 1.7.15.
Egyéb működési célú pénzeszközök átadása
sorról.
Határidő: 2019. június 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 17.2./ alpontjának
előterjesztés szerinti határozati javaslatát a következők szerint: „Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1.000.000,- Ft
támogatást nyújt a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány részére – előfinanszírozással –
kurátori pályázat megvalósítása céljára a 2019. évi költségvetés 8.1.7. Támogatások
céltartaléka soráról. Határidő: 2019. május 15., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
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50/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy
1.000.000,- Ft támogatást nyújt a Kortárs
Építészeti Központ Alapítvány részére –
előfinanszírozással – kurátori pályázat
megvalósítása céljára a 2019. évi
költségvetés
8.1.7.
Támogatások
céltartaléka soráról.
Határidő: 2019. május 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 18./ PONTJA:

Tárgyi eszközök ingyenes tulajdonba adása a
Magyar Állam részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Az előterjesztés az iskolákat takarja, két helyre is megy, a
Tankerületnek, illetve a Komplex Szakképzési Centrumnak. Ezek az ingóságok, erről szól
a napirendi pont.
Kérdés és bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg.
Dr. Bács Márton: Igazából csak annyit szeretnék ehhez mondani, hogy én azért hiszek
abban, hogy az Önkormányzat még lesz abban a helyzetben, hogy iskolát tartson fönn,
iskolát működtessen, vagy akár iskolát alapítson, hogyha mondjuk a régebben nálunk volt
iskolák visszaszerzése mondjuk valami miatt nem tud megvalósulni. Őszintén szólva azt
gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek az átadása az én elképzeléseim szerint nincsen
rendben. Azt látom 118 oldalon keresztül, hogy ezeknek a könyv szerinti értéke nagyrészt
nulla, az egésznek összesen 13.500.000 forint körül van a könyv szerinti értéke, de valami
azt súgja, hogy ennyiért nem tudnánk megvenni a piacon, illetve, hogyha föltennénk a
Vaterára – ahogy az elhangzott – ezeket az eszközöket, akkor nem 13.500.000 forintot
lehetne érte kapni. Tehát összességében azt gondolom, miközben egyébként az
előterjesztésben arról egy kukk nincsen, hogy az a rettenetes teher, amit ezeknek a
nyilvántartása jelent, az mi. Tehát nyilván van valaki, akinek ezt kezelni kell, annak
nyilván van valami bérköltsége, nem tudom, elfogyaszt valamennyit a számítógép, nem
tudom, én erre nem látok rá, tehát fogalmam nincs, hogy mi az a valódi teher, amivel ez
jár, de valamiért én azt gondolom, hogy ahhoz képest, amit mondjuk ez veszteségben
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jelent, ahhoz képest nem olyan nagy. Ráadásul most már az én gyermekeim közül a
nagyobbik a gimnáziumot már el is hagyta, nemsokára, jövőre elballag a kisebbik is. Amit
eddig az elmúlt években láttam annak az átalakításnak az eredményeként, amit az Önök
kormánya végigcsinált, hát, nem parádés. Őszintén szólva sem tartalmilag, sem
szervezetileg nem tűnik úgy, hogy ez egy jól működő rendszer, és én azt gondolom, hogy
be kell spájzolni arra az esetre, hogyha ezt majd valaha egyszer vissza lehet csinálni a
gyerekek és a családok épülésére és nagyobb örömére. Őszintén szólva azt gondolom,
hogy ez nem egy támogatható előterjesztés, legalábbis annak alapján, amit én olvastam.
Dr. Hoffmann Tamás: Értettem. Ez egy vélemény. Úgy látszik, már rég volt akkor az
alpolgármesteri időszaka, amikor leltározni is kellett egyébként, ami elég komoly feladat.
Őszintén szólva. Kettő, hogy most belátható időn belül nem valószínű, hogy ez a rendszer
megváltozna, tehát ez egy technikai jellegű kérdés, hogy a pad az miért legyen a mi, azaz
harmadik személy birtokában. A mondandójának második felét értettem, az elsőt meg nem
egészen értem, de hát, mindegy, nem kell nekem mindent megértenem. Attól függetlenül a
vitát lezárom és szavazunk a tárgyról. Csomagban tudunk-e szavazni? Ugye, itt a
Tankerület és a Szakképző Centrum miatt van két határozat, de a dolog maga ugyanaz.
Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati
javaslatot egyben a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a) a jelenleg a Dél-Budai Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő, a határozat
melléklete szerinti ingó vagyontárgyait ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja a
Dél-Budai Tankerületi Központ közfeladatainak (közoktatási feladatok) ellátása érdekében.
Felhatalmazza a Polgármestert a vagyonátadással összefüggő szerződések és
szerződésmódosítások aláírására. Határidő: 2019. május 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester;
b) a jelenleg a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő, a
határozat melléklete szerinti ingó vagyontárgyait ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába
adja a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum közfeladatainak (közoktatási feladatok)
ellátása érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert a vagyonátadással összefüggő
szerződések és szerződésmódosítások aláírására. Határidő: 2019. május 31., felelős: dr.
Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
51/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6
tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy
határozott, hogy
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a)

a jelenleg a Dél-Budai Tankerületi Központ
vagyonkezelésében lévő, a határozat melléklete
szerinti ingó vagyontárgyait ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adja a Dél-Budai
Tankerületi
Központ
közfeladatainak
(közoktatási feladatok) ellátása érdekében.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
a
vagyonátadással összefüggő szerződések és
szerződésmódosítások aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

b)

a jelenleg a Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum vagyonkezelésében lévő, a határozat
melléklete szerinti
ingó vagyontárgyait
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja a
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
közfeladatainak (közoktatási feladatok) ellátása
érdekében.
Felhatalmazza
a
Polgármestert
a
vagyonátadással összefüggő szerződések és
szerződésmódosítások aláírására.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 19./ PONTJA:

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. január 1. és 2019. február
28. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót
tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
52/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 6
tartózkodással úgy határozott, hogy a
2019. január 1. és 2019. február 28. között
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
polgármesteri
tájékoztatót tudomásul veszi.
………………………………………

A NAPIREND 20./ PONTJA:

Jegyzői
beszámoló
a
lejárt
határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Dr. Hoffmann Tamás: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. január 1. és 2019. február
28. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót
elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
53/2019. (III. 21.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással úgy határozott, hogy a 2019.
január 1. és 2019. február 28. között lejárt
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határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jegyzői beszámolót elfogadja.
Dr. Hoffmann Tamás: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, zárt ülés következik.
A jegyzőkönyv elkészült: 2019. április 1.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Hintsch György

Sass Szilárd

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

